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PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR JAN DE CUYPER (april tot juli 1946) 

Herman Declerck 

We keren een halve eeuw terug naar de periode dat de door ouderen nog gekende pastoor Jan De Cuyper de 
parochieherder van Pervijze was. De zes jaar in Pervijze kort na de oorlog, werden door de pastoor uitvoerig 
beschreven in zijn Liber Memorialis. Pastoor De Cuyper schreef in zijn dagboek – want dat is een Liber 
Memorialis – alles zeer getrouw neer wat er in zijn parochie en met zijn parochianen gebeurde. Hij beschreef 
de activiteiten waar hij aan meewerkte, de bijzondere missen die door hem werden opgedragen en veel andere 
gebeurtenissen in het dorp kwamen ook aan bod. Na zijn vertrek werden de notities verder gezet door zijn 
opvolger maar in sterk gereduceerde mate om tenslotte volledig te worden stilgelegd. 

In Pervijze-Aktief – het voormalig dorpskrantje – beschreef ik in 1986 reeds wat er door pastoor De Cuyper 
werd neergeschreven over het jaar 1946. Vanaf deze reeks zal ik herbeginnen met 1946 maar dan aangevuld 
met foto’s, krantenknipsels enz… zodat het toch niet helemaal hetzelfde zal zijn als in 1986, maar meer... Dan 
ga ik verder met de volgende jaren tot aan het vertrek van pastoor De Cuyper in 1952. 

Jan De Cuyper kwam te Pervijze aan in het voorjaar van 1946 als voormalig onderpastoor van de OLV parochie 
van Kortrijk en als opvolger van pastoor Maurits Vanderghote. Sommige bronnen stellen zich vragen bij deze 
aanstelling als zou hij naar Pervijze gestuurd geweest zijn als een soort van sanctie (politieke overtuiging, 
oorlogsgebeurtenissen?) maar wat hiervan waar is, is zeer de vraag. Mij lijkt het eerder een logisch gevolg in 
zijn carrière : eerst onderpastoor, dan pastoor in een kleinere gemeente, dan pastoor in een parochie van meer 
aanzien want na Pervijze werd hij pastoor te Ieper van de Sint Niklaasparochie. 

Laten we echter een blik werpen op de ‘Liber Memorialis’ van pastoor De Cuyper, meer bepaald wat hij schreef 
vanaf 1946. Hij schreef zijn wedervaren en bemerkingen neer in de hij-vorm net alsof het niet hijzelf was die de 
notities neerschreef en af en toe gaf hij ook zijn persoonlijke (ongezouten) visie over gebeurtenissen én 
personen, wat het geheel nog interessanter maakt en een idee geeft van de mens achter pastoor De Cuyper.  

Op zaterdag 30 maart, werd ZEH Maurice Vanderghote, pastoor te Pervijze sedert april 1937, pastoor benoemd 
te Lissewege.  

Op maandag 1 april werd EH Jan De Cuyper, onderpastoor 
op OLVrouw te Kortrijk pastoor te Pervijze benoemd. Hij 
werd geboren te Veurne op 26 augustus 1896. 

De volgende dinsdag kwam hij zijn parochie bezoeken. 
Eerst werd de installatie vastgesteld op ‘tweeden Paasch-
dag’. Om bijzondere redenen (Diksmuide kermis) werd de 
installatie verzet tot op zondag 28 april. 

Als vicarius economus voor de periode tusschen de twee 
installaties te Lissewege (14 april – 28 april) werd door 
Mgr Lamiroy ZEH W. Van Kesbeeck, pastoor van Oostkerke 
aangesteld. 

Voor den Paaschtijd werd door EH De Cuyper de hulp ingeroepen van EH Jozef Desmet, van Kortrijk, 
hoogstudent te Leuven. Samen met EH Andre Bulcke, de onderpastoor van Pervijze, deed hij de kerkelijke 
diensten. 

De verhuizing naar Pervijze had plaats op donderdag 25 april. 

De plechtige inhuldiging greep plaats op zondag 28 april. De nieuwe pastoor dineerde met zijn twee getuigen, 
namelijk EH Andre De Cuyper, bestuurder van het gesticht OLVrouw ter Engelen (Fort) te Kortrijk, zijn broeder 
en EH Pieter Ghyssaert, bestuurder van de Xaverianen te Brugge, zijn kozijn bij ZEH Desaegher, deken van 
Veurne. Rond 2u30 stond de auto van Cyriel Clarys van Pervijze aan de deur van de dekenij. De installatie was 
flink voorbereid door ’t comité, dat voorgezeten was door EH A. Bulcke. Een lange stoet, waaronder tal van 
wagens stond gereed in de Veurnestraat om den nieuwen herder te verwelkomen. Voor het huis van Cyriel 
Millevert, kerkheer, stond een estrade (= klein podium) getimmerd. Aan den  nieuwen pastoor werd de 
herdersstaf aangeboden, nadat hij bij Millevert rokket, stola en barret had aangedaan. Dan moest hij den 
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welkomgroet aanhooren van Victor Van 
den Woude, voorzitter van den 
kerkraad en van Georges Haverbeke, 
burgemeester. Daarna trok de stoet 
voorbij. Programma’s werden gedrukt. 
Sommige wagens bleven stilstaan om 
gelegenheid te geven aan het 
voorlezen van een gedicht. Bij het 
voorbij trekken van de wagen van de 
boogschutters ,  werden  p i j len 

afgeschoten. Eén ervan trof een meisje van ’t pensionaat, gelukkiglijk 
niet erg. De stoet sloot af met de vredewagen. Nu sloot de  pastoor 
met de uitgenoodigden zich bij den stoet aan. Men trok de Veurne-
straat verder op en dan de Statiestraat in. Alle huizen waren versierd en droegen een dicht of een spreuk. Zeer 
leuke soms!   
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Bij de statie gekomen begon het 
geweldig te regenen zoodat de stoet 
uiteengeslagen werd en er besloten 
werd aanstonds de plechtige installatie 
te doen in de kerk. ZEH Deken predikte 
over de waardigheid van den priester. 
Na deze indrukwekkende ceremonie, 
werd door een deel van den stoet met 
de geestelijken de rijk versierde 
Diksmuidestraat bezocht. En dan greep 
de lunch plaats in het klooster. Een 70-
tal genoodigden zaten aan de feest-
tafels. Aan de eeretafel zaten buiten 
den ZEH Deken, den EH Pastoor en zijn 
getuigen, de andere broeders en 
zusters van den gevierden. De lunch 
was voorbereid door het huis Areo van 
Kortrijk, dat voor iets puiks gezorgd 
had. Toasten werden gehouden door 
ZEH Deken, EH Ghyssaert namens de 
familie, G. Haverbeke, V. Vandewoude, 
J. Holvoet (van Kortrijk), senatoren 
S o b r y  e n  V a n  B u g g e n h o u t . 
Volksvertegenwoordigers Porta en 
Develter alsook senator de Groote 
hadden zich verontschuldigd. De 
nieuwe pastoor bedankte allen. Het 
feest verliep in de beste stemming. De 
oproep van den EH pastoor tot 
verstandhouding en vrede in de 
parochie werd duchtig toegejuicht. ’s 
Avonds werd een klein vuurwerk 
afgestoken. Geen wanklanken. Vele 
foto’s werden genomen. Iedereen ging 
erover akkoord dat Pervijze een 
heerlijke ‘blijde intrede’ gevierd had. 
Den volgenden zondag bedankte EH 
Pastoor de parochianen en hun gul 
onthaal en ook de vele moeite die ze 
gedaan hadden om de installatie zoo 
schoon mogelijk te doen slagen. 

1 Mei - Huwelijk Jules Busschaert – Hilda Hoornaert te 10u30. De eerw. 
Pastoors van Oostkerke, EH W. Van Kesbeeck en van Stuivekenskerke 
EH De Langhe assisteren. 

3 Mei, 1° vrijdag, zeer veel parochianen in de missen, en gaan te 
Communie – buiten de kostschoolkinderen een 250. 

 

 

 

Uit De Vrijheidsecho van 05/05/1946 
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7 Mei – jubileummis Henri Van Lerberghe – 
Romanie Markey te 9u – 55 jaar gehuwd en 
20 kinders ter wereld gebracht. Nog zeer 

kranige oudjes. Vele kleinkinderen in de mis.  

21 Mei – Hooge dienst voor Augusta Terriere, 
wed. van Henri Verfaillie, de molenaar. Ze stierf 

te Lauwe bij haar dochter, nadat ze enkele weken verbleef te Kortrijk in een kliniek ter observatie. Veel volk in 
den dienst. Er waren 5 priesters gevraagd om op te leiden. Waren aanwezig buiten Oostkerke en 

Stuivekenskerke, de eerw. 
Pastoors van Schore, 
Booitshoeke, Sint Joris, 
Nieuwpoort-Bad.  

’s Anderendaags groote 
middelbare dienst te 9u30 
voor Sidonie Vanden-
bussche, Vr. Medard Ekel-
son. Ze stierf te Brugge in 
het hospitaal na een 
pijnlijke ziekte en een zware 
verminking. 

24 Mei – Eerste Communie. 
een Twintigtal kindjes 
gingen voor de 1° maal ter 
H. Tafel. Korte toespraak 
gehouden. Eén meisje 
gansch in’t wit met voile : 
Mireille Haverbeke. 

26 Mei – Omhaling voor de 
b e h o e f t i g e  e e r e -
communicanten. Schoon 

gebruik! Goede ontvangst. Sommige ouders komen zich reeds weken voordien aanbevelen om ervan te 
genieten. 

28 Mei – 3° dienst in acht dagen. Een middelbare dienst voor Elisa Thomaere (bidprentje zie volgende bladzijde), 
wed. Serafijn Ketelers (eigenaardige familienamen). 

30 Mei – OH Hemelvaart. Eerecommunie. 17 meisjes en 9 jongens deden hun eerste verzorgde 
ceremoniesermoen waarin ondermeer gehandeld over de school. Enkele dagen nadien bezoek van den 
burgemeester G. Haverbeke, die beweert dat de ‘parochie’ verwonderd is dat de pastoor niet voor de officiële 

Henri Vanlerberghe en Romanie Markey met de afvaardiging 
van het gemeentebestuur: vlnr Gerard Laplaese, Medard De-
puydt, Oscar Debaenst, Medard Deceuninck, Georges Haver-
beke, Charles Beuselinck, Henri Godderis, Emiel Hoornaert en 
Emiel Verslype 
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scholen is. Goed van antwoord bediend. Zou de dag van de 
Eerecommunie den chef van de Rijkswacht aangezet hebben 
niettemin zijn meisje te sturen naar ’s Rijks middenschool. Hetgeen 
hij in feite naderhand deed. Op dit oogenblik zijn er drie kinders in 
de middelbare scholen, namelijk Pascal V.d.Meersch, zoontje van 
een Rijkswachter, Tahon wiens ouders nevens den regent de 
Graeuwe, de propagandist van het Officieel Onderwijs, wonen en 
Beatrix Decroos, dochter van Arnold (om de kosten ?). 

Op dezelfden dag gingen 
enkele parochianen in 
bedevaart naar Banneux. 

9 juni – Sinksen – Schaal 
voor de kerk. Ontvangt : 
1031,55,- frank (vorig 
jaar : 575 ,-fr) 

10 juni – Kleine 
m i d d e l b a r e  d i e n s t 
Prudence Vanderheyde, 
weduwe van Karel 
C o v e m a e k e r .  D i e 
Covemakers zijn een 
oude familie van Pervijze, 

vroeger wellicht welstellend. Nog steeds zeer deftig en christelijk. 

’s Namiddags in den Boerinnebond voordracht door E.P. Claerhout 
over ‘Staats-burgerlijke Zin’. Eerder flauw en naast de kwestie. 

16 juni – vergadering van de Congregatie. Voortaan wordt de 
Congregatie gesplitst : groote en kleine. In de groote zijn er bij de 
100 leden. Lidkaarten worden ingevoerd die na de vergadering 

dienen afgegeven. Een 60 
tot 70 tal aanwezigen. 
Wijkmeesteressen dragen 
de lidkaarten ten huize. Er is nog geen prefecte. 

22 juni – Kleine dienst voor Romanie Devette, de laatste van vier oude 
gezusters, overleden te Veurne in de kliniek, in den ouderdom van 
ongeveer 90 jaar. De oudste parochiaan ! 

23 juni – Processie van het Heilig Sacrament. Verzorgde processie – 
Benedictie bij de weduwe Verschave, bij Victor Vandewoude en aan ’t 
klooster. 

28 juni - Feest van het Heilig Hart. Veel volk in de missen. ’s 
Namiddags bloemenhulde door de kinders en Plechtig Lof. Al de 
kinders hadden een bloemenruiker of een bloempot mede. Tusschen 2 
kinders van de dagscholen, een VKS meisje of Roodkapje. Al de 
bloemen werden neergelegd bij het beeld van het Heilig Hart buiten. 
Dan Lof. Te voren korte aanspraak uit den predikstoel. 

29 juni – Kleine middelbare dienst voor Jozef Cornette, kostganger van 
het klooster, stiefvader van vrouw A. Missinne. 

30 juni – Schaal voor de basiliek van Koekelberg : 1181,15 frank. 

7 juli – Schaal voor de Priesterroepingen : 2456,90 frank. 

Grafzerk van Romanie Devette, onder-
tussen niet meer bestaand 
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Herman Declerck 
 
14 juli – Feest in de kostschool. “Fabiola” werd opgevoerd. Ook een Fransche klucht. Veel volk aanwezig. 
Eerst werd besloten dat het feest niet zou doorgaan gezien de zware ziekte van Eerwaarde Moeder. Dr 
Merlevede van Oostende vreesde op zeker ogenblik voor haar leven. Zaterdag 13 juli merkelijk beter. 
Gedurende het feest aanspraak over de christelijk scholen. 

 
15 juli – Grote Middelbare dienst Serafijn Ketelers, wiens vrouw op 28 
mei begraven werd. Christen mensen van de oude stempel. ‘Ik heb 
geleefd volgens mijn geloof’. Diezelfde dag examen voor de meisjes van 
de derde middelbare klas. ’s Avonds Eerwaarde pastoor onpasselijk. 
 
16 juli – Te 11 u plechtig huwelijk Michel Sijs en Gabrielle Sanders. De 
eerwaarde pastoors van Oostkerke en Stuivekens assisteren. 
 
25 juli – Bedevaart van de Boerinnegilde naar Gistel, Brugge en 
Oostakker. Een veertigtal ingeschreven. EH pastoor leest de mis te Gistel. 
Nog onpasselijk. Blijft te Brugge. Reis goed verlopen. Volgend jaar meer 
propaganda maken. Op tijd zorgen voor een autobus ! 
 
28 juli – Boetprocessie te Veurne. Groote toeloop. Vele Pervijzenaars te 
Veurne, ook sommige in de processie. 
 
15 augustus – Groote processie langs 
de Veurnestraat. Oproep om zeer 

talrijk de processie te volgen, goed beantwoord. Heerlijk weder. 
Benedicties bij Millevert’s en aan het klooster. 
 
29 augustus – kleine middelbare dienst Elodie Tanghe, uit het oude 
mannenhuis. Begraven te Schore.  
 
1 september – kermis zondag. Sermoenen door E.P. Ludikswijze ter 
voorbereiding van de heilige zending. Kermis deftig verlopen. Geen 
naklanken. Wel van Schoorbakke den vorigen zondag. Omhaling voor de 
kerk : 1556 frank. 
 
2 september – plechtig jaargetijde voor de parochianen : zeer veel 

aanwezigen. Op donderdag 5 
september plechtig jaargetijde 
vanwege de gemeente voor de gesneu-
velde soldaten en burgerlijke slachtoffers. Ook wel bijgewoond. 
 
3 september – heropening van de dagscholen. Nieuwe juffrouw in een der 
fröbelklassen, namelijk juffrouw Decroos. Aantal kinders verminderd. 
 
15 september – Heilige Missie; Aankomst van de Eerwaarde Paters 
Ludikhuyze en Maeckelbergh, reeds vroeger door EH pastoor Vanderghote 
aangevraagd. Zeer goede keuze. Beide zijn Oblaten van Maria. Ze prediken 
op zondag 22 september in de twee missen. Gedurende de volgende 
dagen gaan ze ten huize al de parochianen uitnodigen tot de Heilige 
zending. Prachtig initiatief dat voor een groot deel het welslagen van de 
missie uitlegt. Overal werden ze vriendelijk onthaald. De Missie zelf begon 
den donderdagavond te 8 uur. Veel volk en welgezind ! Iederen avond was 
het mooi weder en in den minsten tijd was de kerk gevuld. Tusschen 600 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (juli 1946 tot december 1946) 
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en 750 menschen iederen avond. Enkele families van Schoorbakke kwamen niet…. De plechtigheden als de 
doodenhulde, de Mariahulde door de kinderen, de OLVrouw plechtigheid en het Heilig Hartfeest stonden 
zeer aan. E.P. Ludikswijze wist die plechtigheden goed voor te bereiden en te leiden. Het waren echte 
aantrekkelijkheden. Aandoenlijk was de afroeping van de afgestorvenen sedert de laatste Heilige missie 
(1932), de hulde van de kinderen met hun kroontjes en hun aanspraakjes, de toewijding der vrouwen door 
Mevr. L. Burie, en de mannen door Cam. Delaleeuwe. Ook de afroeping van de Liefdeweek door Georges 
Decroos. De sermoenen waren goed, sommige (o.m. over de dood, over de zuiverheid, over de 
naastenliefde, over Gods barmhartigheid) buitengewoon goed. De opkomst hield goed aan tot het einde. 
Vele biechten en communies gansch de week, doch vooral met de sluiting. 
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De kruisprocessie was het prachtig slot van een heerlijke missie. In processie trok de menigte naar het oud 
kerkhof, waar EP Makelberg, het slotsermoen hield. Buitengewoon veel aandacht. In de kerk werden nadien 
een 900-tal prentjes uitgedeeld. De stoet werd geopend door een 15-tal boerenzonen in uniform van de 
BJB, enkele muzikanten begeleidden de zangen. Op het oud kerkhof zelf werden zangen in twee stemmen 
uitgevoerd door de meisjes van de kostschool. 

 
 

 
 
Slotsom : prachtige Heilige missie. Er werd veel voor gebeden en geofferd, de eerwaarde paters spanden 
hun uiterste krachten in en met enkele kluchten ’s avonds voor het uiteengaan van de massa, schiepen ze 
een echte gemoedelijke familiegeest in de parochie. God zij gedankt ! 

De omhaling in de kerk gedaan om de onkosten van de missie te 
dekken, brachten rond de 5400 frank op. Aan de eerwaarde paters 
werd 4000 frank als eereloon geschonken. De onkosten waren 
ongeveer 6500 frank. Op maandag 7 oktober vertrokken de 
eerwaarde paters onder de algemeene sympathie der parochianen. 
 
20 october – Bezondere mis te 10u30 voor de zielelafenis van 
kapitein Lacombe, Fransch officier op Schoorbakke gesneuveld in mei 
of juni 1940. Zijn weduwe en zijn dochter waren in de mis aanwezig. 
Na het koningslied werden Marseillaise en Brabançonne uitgevoerd. Uit ‘Vrijheidsecho’ van 18/10/1946 
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Op het graf werd een rede gehouden door burgemeester Haverbeke. Buiten de knechtenschool een 30-tal 
toehoorders. Deze dag, missiezondag. Opbrengst ongeveer 4400 frank. 
 
27 october : H. Hartbond. Ter gelegenheid van de H. Missie werd de Bond van de mannen heringericht. De 
Bond werd – naar getuigenis van een prentje uitgegeven door Eerwaarde Pastoor Viaene in 1935 – 
ingericht door E.H. Viaene en E.H. René Debergh, onderpastoor in 1929 en vergaderde voor de eerste maal 
op 28 juni 1925. Het vaandel werd gemaakt door Jozef Deraedt van Izegem en werd plechtig gewijd en 
ingehaald op 7 augustus 1927 “met medeviering van gansch de Parochie en grootschen toeloop van volk : 
7 muzieken en 40 H. Hartbonden van einde en verre”. E.P. H. Hardy, S.J. en Aimé Becelaere van Torhout 

voerden er het woord. In 1933 
werd het beeld van het H. Hart, 
Christus Koning gewijd door 
Mgr Lamiroy op 19 september 
1933. Het komt uit het atelier 
van den Gentschen 
beeldhouwer Valeer Serrus en 
werd expres voor Pervijse 
gemaakt. Het Jubilé van 10 jaar 
bestaan werd gevierd op 30 
juni 1935. E.P. H. De Clippele, 
trad op als predikant. Voor dit 
jaar stipt E.H. Viaene aan dat 
de bond rond de 175 à 180 
leden telt en dat er regelmatig 
rond de 150 aanwezig zijn in de 
Bondsmis.  
In 1935 waren er benevens 
den voorzitter (L. Vandewoude) 

elf wijkmeesters. Tot in juni 1935 waren er negentien leden afgestorven. De toewijding van de gemeente 
aan het H. Hart greep plaats in 1937. Dan werd het beeld van het H. Hart op de dorpplaats ingehuldigd 
onder een groote volkstoeloop. Gansch de parochie was eenig schoon versierd : Pervijse’s schoonste dag. 
Kort te voren was E.H. Viaene pastoor benoemd te Zillebeke. Op Pervijse’s schoonste dag was hij toch 
aanwezig. 
Onder den oorlog werden de wijkmeesters niet meer samengeroepen en werden geen intentiebladjes 
uitgedeeld. Thans werd de Bond heringericht met volgende wijkmeesters : 
 
- Albert Delaleeuwe en August Covemaker voor de Diksmuidestraat 
- Georges Decroos en Honoré Vanheste voor de Veurnestraat 
- Georges Deeren voor het Vogelsteen 
- René Decat voor het Oud Kerkhof en de Molenstraat 
- Jozef Feryn en Marcel Vyvey voor de Proostdijk 
- Lambert Ekelson voor de Plaats 
- Omer Warlop voor den Burg 
- Leon Hoornaert en Andre Covemaker voor Schoorbakke 
 
De lidkaarten werden ingevoerd en er werd beslist dat de leden zouden plaats nemen in de middenbeuk, en 
rij voor rij zouden ter H. Tafel naderen, na eerst hun lidkaart aan een ijveraar overhandigd te hebben. De 
eerste ijveraarsvergadering werd gehouden in October. Tien dagen voor de Bondsdag, op de vrijdagavond 
zou iedere maand de vergadering gehouden worden. De wijkmeesters bezochten al de huizen en alle 
mannen en jongelingen boven de 14 jaar die gewoonlijk ’s zondags thuis zijn werden aangesproken. Een 
260 tal tekenden het inschrijvingsbulletin. De flauwste hoek, wat betreft het percent der ingeschrevenen is 
Schoorbakke (daar zou de helft der bewoners de zondagsmis verzuimen). Op 27 october had de eerste 
bondsmis plaats van den heringerichten Bond :boven de 200 aanwezigen. Meer dan 180 lidkaarten werden 
in de kerk afgegeven. Verscheidene waren ze vergeten… de eerste maal ! Bijna al de leden namen plaats in 
de middenbeuk. Eenig schoon resultaat, blijk van den goeden wil en de godsvrucht van de parochianen. 
Dank en heil aan het H. Hart ! 
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Deze dag was het ook feest van Christus Koning. In de hoogmis waren in de noorderzijbeuk de R.K., de 
V.K.S.J. en de V.B.T.B. aanwezig, allen in uniform. Het volgende jaar zullen ze in de middenbeuk plaats 
nemen en zal er een optocht gehouden worden. ’s Avonds was er feest in de kostschool. Enkel een 30tal 
leerlingen – en dan nog van Pervijze – zijn geen lid van de K.A. (?), namelijk kinderen van den clan 
Haverbeke. 
 

1 november : veel volk communiceert op 
dezen en volgenden dag. Op 2 november 
te 9u30 plechtige middendienst voor 
Hector Van Hoorne, den dag na de 
Bondsmis bijna schielijk gestorven. Hij 
was één van de nieuwe leden (een man 
van boven de 80 jaar) en was in de 
Bondsmis aanwezig. R.I.P. Veel volk in 
deze begraving.  
 
10 november : Omhaling voor ons 
christen onderwijs bracht wederom boven 
de 1200 frank op. Iedereen geeft 

uitgenomen de regenten Degraeuwe…. 
 
15 november : Patroonfeest van koning Leopold III. Nog geen Te Deum !! Monseigneur laat toe dat in de 
plaats een plechtige mis gezongen wordt ter eer van het H. Hart en voor het vaderland “in nood”. Jaarlijks 
werd er op den zondag na 11 november de Hoogmis gezongen vanwege de N.S.B. (Nationale Strijdersbond) 
voor de gesneuvelde soldaten en burgers. Dit jaar werd deze mis niet aangevraagd. Vergetelheid vanwege 
G. Haverbeke of wat ? In de hoogmis werd offerande gehouden. G.H. komt eerst. Niet veel gaan ter 
offerande. Na de mis werd het Nationale Lied uitgevoerd. Volgend jaar dient de Koningshymne gezongen. ’s 
Avonds St. Ceciliafeest in de kostschool. Veel nummertjes, vele meisjes voeren een stukje uit. Kort woord 
nadien door E.H. Pastoor. 
 
Kerkdak : 
Op dit ogenblik wordt het dak van de kerk vermaakt. Het werk werd toevertrouwd aan Maurice Jonckheere 
van Eernegem. Volgens hem zouden de schaliën van mindere kwaliteit zijn. Enkele jaren geleden werd ook 
aan het dak gewerkt, doch door lieden die er geen kennis van hadden en ondermeer grote nagels, in plaats 
van kleine koperen, gebruikten om de schaliën vast te slaan. In april van dit jaar regende het op ten minste 
twee plaatsen in de kerk, namelijk in het hoogkoor en in het Lievevrouwekoor. Er kwam nog schade bij door 
het vallen van stenen van den toren en door een groten storm. De toren die eigendom is van de gemeente 
dient volstrekt hersteld. Bakstenen vallen er uit tot groot gevaar van de kerkgangers. Reeds vroeger heeft 
E.H. Pastoor Vanderghote aangedrongen bij het gemeentebestuur om de herstellingen te beginnen. Heb zelf 
meermaals aangedrongen en ondermeer raad ingewonnen bij ingenieur J. Verbeke van Brugge. Hij kwam ter 
plaats en gaf me de nodige inlichtingen om toelagen te bekomen. Ik deelde ze mede aan de burgemeester. 
Tot nu toe kwam er nog geen nieuws over mogelijke herstelling. Wellicht werd door het gemeentebestuur 
nog niets gedaan met dit doel. Het dak was vermaakt op 22 november. De onkosten bedragen ongeveer 
7200 frank. 
 
Herstelling van kerksieraden  
Door het huis Geeraert (Galgenbrug 20 – Gent) werden in de herfst van 1946 verscheidene kerksieraden 
hersteld. We sommen op : 
Kleine gothieke monstrans : pilaartjes wederom vastgezet en voetstuk herverguld. Deze monstrans dateert 
nog van den tijd van kanunnik Duclos. 
Zilveren wierookvat en dito schelp opgefrocht (?). Vat zelf vermaakt. Werd in de week gebruikt en was 
gansch vervuild. Thans enkel ’s zondags en op de grote feesten gebruikt. Wellicht het vat en de schelp die in 
de oudste inventarissen (1860 en ?) van de Ste Catharinakapel geciteerd worden : “Wierookvat in zilver, 
gegeven door Marianne Devos, weduwe Van Lerberghe, aen de kerk van Ste Catherine… geteekend Ste 
Catherine en wegende een kilogramme honderd zeventig grammen”. Ook de navicula werd door dezelfde 
weldoenster gegeven. 

Hector Van Hoorne, echtgenote Celestine Gombert en kinderen 
in betere tijden 
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Groote Paaschkandelaar, vernist. Alsook enkele andere kandelaars hersteld en vernist. 
Lamp : thans koper (niet meer gebronseerd) vernist. 
Staantje voor het wierookvat. Groote krul was afgebroken : hersteld. 
Groote en kleine wijwaterketel : hersteld en opgefrist : van binnen in roden email geschilderd. De kleine 
ketel werd door zuster Germana van de kostschool geschilderd. 
Kwast herverzilverd en wederom met haar getooid. 
Groot Processiekruis hersteld en gekuist. 
Expositietroon steviger gemaakt en opgefrist. 
Ciborium (aangeschaft door E.H. Viaene) van binnen herverguld. 
 

24 november : Gemeenteverkiezingen – tweespalt sedert tientallen jaren, 
verergerd door de “epuratie”. Twee lijsten, namelijk 1. Victor 
Vandewoude, schepen en gewezen burgemeester, 2. Georges Haverbeke, 
burgemeester uit de minderheid benoemd door minister van Glabeke in 
november 1945. Vinnige strijd. Geen woord noch allusie erover in de 
predikstoel. Uitslag : 1. 5 gekozenen, 2. 4 gekozenen. Enkel een 
meerderheid van 30 stemmen. Klachten ingediend bij parket en 
aanvraag tot verbreking bij de bestendige deputatie.  
 
8 december : O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis – ’s morgens algemene 
communie van de Congreganisten. Goede opkomst. ’s Namiddags 
opdracht. Zeven leden deden hun opdracht. Twee van Schoorbakke, de 
gezusters Lucie die hun opdracht zouden doen, afwezig, zonder 
verwittiging. Schoorbakke en de leden van 30 – 35 jaar, buiten enkele, 
afwezig. Omhaling voor het Christen onderwijs : 924 frank. 

 
Nieuwe kerkgewaden. 
 
Ter gelegenheid van pastoors naamfeest (26 november) had de Boerinnenbond gezorgd voor enkele nieuwe 
gewaden voor de kerk, namelijk : 
- sierlijke witte stool 
- gewone, doch witte-paarse stool 
- kostelijk velum 
- conopeum voor het tabernakel 
 
Ze werden gemaakt te Brugge in het klooster van de Dienstmaagden der Zaligmakers. Te dezen gelegenheid 
werd de koperen roede van het conopeum  steviger vastgezet (marmer fronton boven het tabernakel zelf 
dient daartoe weggenomen te worden). 
 
19 december : vandaag werd de mannelijke B.J.B. gesticht. De dekanale leider Gerard Louwagie van 
Zoetenaaie was aanwezig. Een achttal boerenzonen van Pervijze alsook Marcel Ghyselen van Lampernisse 
waren aanwezig. Een eerste vergadering zal belegd worden rond 20 januari. E.H. Alfons Vandenberghe van 
Nieuwpoort wordt tot die algemene vergadering uitgenodigd. Ook de boerenzonen van Oostkerke, 
Stuivekenskerke en Schore zullen uitgenodigd worden. 
 
Zo komt pastoor De Cuyper bijna aan het einde van zijn notities voor het jaar 1946.  
 
Het verslag van dit ene jaar leert ons dat de beleving van de verschillende erediensten en de opkomsten op 
andere activiteiten van kerkelijke inslag zeer druk werden bijgewoond. De aanwezigheid van pastoor De 
Cuyper en zijn manier van werken zal daar wel grotendeels verantwoordelijk voor zijn. Als je leest hoe goed 
hij alles opvolgde en observeerde, let op telkens de opgave van het aantal aanwezigheden en ook de 
vermelding van de afwezigheden. Hier komt een teer punt aan de oppervlakte : het contact tussen de 
pastoor en de wijk Schoorbakke was verre van optimaal en zal in latere jaren nog meermaals aan bod 
komen. Zo ook de relatie van De Cuyper met burgemeester Georges Haverbeke. Zeer goede vrienden waren 
ze niet en zullen ze nooit worden. Pastoor De Cuyper was in ieder geval een pastoor die een stempel drukte 
op zijn parochie, net als een halve eeuw vroeger die andere sterke figuur, kanunnik Adolf Duclos. 

Uit ‘het Handelsblad der 
Kust 16/11/1946 
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Herman Declerck 
 
20 december : Ijveraarsvergadering H. Hartbond. Een vijftal afwezig. Vinnig koud. 

De kachel werd aangestoken in de kerk, dank zij de 2000 kilo’s kolen door het ministerie aan de kerk 
verleend. De kachel geeft weinig warmte. Wellicht wat ontredderd door jaren ongebruikt te zijn. 

25 december : Kerstdag. Eerste mis te 7 uur. Veel volk. Zeer verzorgde zang van de meisjes van de 
dagschool. Mis in polyfonie. Al de mensen blijven in de tweede gelezen mis. Veel communies. ’s Namiddags 
niet bijzonder veel volk in de kerk. Het weder, dat een tiental dagen zeer guur was, is gemilderd. 

26 december : De B.J.B. meisjes gaan per auto al de oudjes en zieken van de parochie bezoeken en delen 
versnaperingen uit, onder meer tabak voor de mannen. Ze waren welgekomen. Goed initiatief. 

29 december : H. Hartbond. Wel leden aanwezig. De volkszang dient meer verzorgd. Herhalingen voor een 
kleine groep. Of de Vlaamsche Miszanger in een gelezen mis ? Nog een paar nieuwe leden melden zich aan. 
Er zijn nu 263 leden. 

1947 

1 januari : kerkraad en leden van de meerderheid van de nieuwen gemeenteraad, de ‘garde’ en enkele 
anderen komen nieuwjaren. 

12 januari : Omhaling voor de Afrikaansche missies. 1320 fr.(vroeger jaren van 100 tot 500 fr). 

14 januari : Vergadering bij ZEH Deken te Veurne. Onder meer over het tarief van de missen : thans 60 fr, 
aangenomen voor gansch de dekenij. Ingediend voor de goede werken: 25556 fr. Misintenties van 
fondaties, namelijk 1830 naar ’t bisdom ook opgestuurd. 

20 januari : begraving van Louis Vanloo, te 10u. Hij was ’n getrouw lid van 
den Bond van het H. Hart. R.I.P. Was ook oud-strijder en lid van de NSB van 
Pervijze. In den lijkstoet ging de vlag van deze afdeling met een groep leden 
en een kroon tusschen geestelijkheid en lijk. Geen bemerking gemaakt. Na 
de gebeden op het kerkhof, lijkrede door G. Haverbeke. 

28 januari : begraving te 9u van 
Emerence D’Haene, weduwe van Edward 
Vandamme, van Schoorbakke. Al de 
Schoorbakkenaars die niet moesten 
werken, aanwezig in den dienst. Zeer 
koud. De kachel in de kerk brandt, doch 
geeft geen warmte. 

Nieuwe stola aangekocht, huis Billaux-
Grossé. Witte kappe en paarse kazuifel 
ter vermaking opgestuurd. 

23 januari : Stichting van de mannelijke B.J.B. 175 kaarten werden 
rondgestuurd. Voor Pervijze aan alle jongelingen. Te 7u was er vergadering 
bij Gustaf Vandeweghe. Goed 40 aanwezig om zo te zeggen al 
boerenzoons. De jonge arbeiders zijn niet gekomen, naar ’t schijnt omdat 
ze geen gemeens willen met de B.J.B. Op de vergadering spreken EH 
Lowagie en EH Verhaeghe, deken priester van Veurne en EH Alfons 
Vandenberghe. Ook EH Pastoor. Veel aandacht. Het bestuur werd aangesteld. Voorzitter Marcel Ghyselen 
van Lampernisse, Robert Van Walleghem, schrijver en een 8-tal bestuursleden. Van Pervijze zijn alle 
boerenzoons ingeschreven, uitgezonderd Daniel Avereyn. En nu aan het werk B.J.B. 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (december 1946 -  juli 1947) 
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1 februari : Vandaag kwam het nieuws dat ook de gemeenteraadsverkiezingen van Pervijze definitief 
goedgekeurd zijn te Brussel. Ze waren goedgekeurd door de bestendige deputatie van West Vlaanderen 
doch tegen die beslissing werd op bevel van Brussel beroep aangetekend door de Heer Gouverneur P. 
D’Ydewalle. En nu het burgemeestersambt. 

2 februari : tooneelfeest van de V.B.J.B. te 4u30. Werden opgevoerd ‘De zwerftocht naar het geluk’ van 
Yvonne Waegemans en ‘Jetje zonder zenuwen’ van P. Gerdas. Alsook een tusschenspel ‘Klavervier’ en 
reidansen en een pot-pourri. 

Slecht weder. Sneeuw ’s namiddags. Toch veel volk, ook vooraanstaanden C. Clarys en O. Warlop. Goed 
spel. Munten uit: Marguerite Barbier, Clara Scheirsen, Anna Vandeweghe, Yvonne Germonpré, in de klucht 
Suzanne Vandeweghe. Einde rond 9u. De eerwaarde heren pastoors Delanghe van Stuivekenskerke en A. 
Deschrijver van Schore en EH Catrysse onderpastoor van Nieuwpoort aanwezig. Volgende maal uitdrukkelijk 
de gemeente-overheden vragen, ook bestuur van Boerengilde en Boerinnengilde. 

3 februari : Vergadering van den Bond van de Kroostrijke gezinnen bij Gustaf Vandeweghe, te 7u. Inspecteur 
Nollet die de voordrachten moest geven, belet door ziekte.  Ik geef dan zelf de voordracht. Een zestigtal 
aanwezigen, vaders en moeders. Na het verslag door L. Burie, schrijver, spreek ik gedurende een driekwart. 
Daarna souper, met pistolets met hesp (gifte van weduwe De Grave, Medard Avereyn, C. Vergauwe, M. 
Verslype, V. Vandewoude). Zeer gezellig, men blijft tot rond 12u. 

Te Kaaskerke werd de verkiezing verbroken, verkiezing op 16 februari. 

11 februari : Huwelijk te 11u van Juliana Beuselinck van Pervijze met Robert Mortier van Steene. De 
plechtigheid begint eerst om 11u30. 

16 februari : voor de eerste maal wordt niet gepredikt om reden van de groote koude die heerscht. Vandaag 
werden de schikkingen voor den Vasten medegedeeld. Geen veranderingen sedert 1946. 

Omhaling voor ons Christelijk Onderwijs : 1157 frank. 

18 februari : te 9 u jubileummis t.a.v. het 25 jarig bestaan van de 
Handboogschuttersgilde. Deze gilde werd in 1922 gesticht door Gustaf 
Vandeweghe en heeft haar lokaal bij hem in den Bascuul. Er zijn 9 leden. 

29 februari : H; Hartbond. Er kon geen minderbroeder van Diksmuide 
komen. E.H. Ampe, principaal van ’t college aldaar, kwam biecht hooren. ’s 
Avonds – waar hij mededeelde – een 70 biechten gehoord, ’s morgens een 
20. De drie biechtvaders samen een 140, 
vrouwen inbegrepen. Gezien de groote 
koude die nu reeds twaalf weken duurt, 
was er min volk opgekomen in de 
Bondsmis. Gedurende de drie laatste 
zondagen zeer kort sermoen gezien de 
groote koude in de kerk. Gisteren alhier  

conferentie der eerwaarde heren pastoors.  

Dezen avond tweede algemeene vergadering van de B.J.B. met als spreker E.H. Alf. Vandenberghe uit 
Nieuwpoort. Een 60 tal aanwezigen. Ook een deel van de boerenjeugd van Ramskappel sluit aan bij den 
bond. Goede speech van den voorzitter Marcel Gyselen. Klare les van E.H. Vandenberghe. Al de 
boerenzonen van Pervijze zijn lid, uitgenomen één. Spijtig! 

Uit Vrijheidsecho 23/02/1947 
Uit Vrijheidsecho 23/02/1947 
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26 februari: Hooge dienst van Jelema Mallengier, echtgenote van Victor 
David, gestorven in het Manhuis. Haar man was molenaar op den ouden 
molen van de Groene Poort en gewezen schepen van de gemeente. R.I.P.  

6 maart : met het geweldig regenen op de sneeuw en het ijs, dringt het 
water door de leien en door de hier en daar gesprongen looden goten 
door het dak … en ’t regent in de kerk, voor aan den predikstoel en het 
harmonium. Twintig kuipen worden gehaald en een dekzeil wordt over den 
predikstoel gespreid. Gelukkig houdt het op van regenen ’s nachts. ’s 
Anderendaags worden de goten tusschen de kerkdagen gereinigd. 
Daarmede was de middenbeuk toch gansch nat en vuil. Op 6 maart moest 

de dienst van de begraving van het 
kindje van Albert Vanheste – Sansen in 
de zijbeuk van de H. Catharina gedaan 
worden. Gelukkig dat er geen sneeuw 
meer viel! De goten werden denzelfden 
dag vermaakt. 

9 maart : omhaling voor de universiteit 
van Leuven. De brief van den rector Mgt Van Waeyenbergh wordt 
afgelezen. Opbrengst 1979 frank. 

’s Namiddags tweede vastensermoen. E.H. Pastoor predikt zelf. Buiten de 
kostscholieren, een 200-250 aanwezigen. Te weinig! 

12 maart : verjaring van de kroning van Z.H. Paus Pius XII en feest van de 
K.A. van de kostschool in de kerk. Al de V.K.S. (Vlaamse Katholieke 
Studenten) meisjes en Roodkapjes in uniform in de kerk. Twee vlaggen bij 
het H. Hartbeeld, namelijk van de V.K.S. en de nieuwe vlag van de 

Roodkapjes. Volgend jaar ook de B.J.B. uitnodigen. De K.A. komt ter offerande. Plechtige mis met wierook. ’s 
Namiddags feest en wijding van nieuwe leden in aanwezigheid en onder leiding van Z.E.H. Lowie vice-

De V.K.S. meisjes in 1945 
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bestuurder . Verzorgd feest. 

Zondag a.s. Te Deum. Gansch de K.A. wordt er toe uitgenoodigd benevens natuurlijk de civiele, militaire en 
kerkelijke (kerkraad) overheden. De uitnoodiging wordt gedaan door het gemeentebestuur. 

24 maart : begraving Désiré Hoornaert te 
10u, oud lid van de gemeenteraad en lid van 
de H. Hartbond en ’s anderendaags 

25 maart : huwelijk Henri Godderis en Marie 
Torrelle te 8u. 

30 maart : Palmzondag. H. Hartbond veel 
leden aanwezig. Palmprocessie op ‘Asse-
plein’ met Kostschool. 

3 april : Witte Donderdag. Veel volk gaat ter 
Heilige Tafel. ’s Avonds laatste Vasten-
sermoen (1° eerst op 2den zondag van den 
vasten, gezien de koude). 

5 april : Dienst begonnen te 6u. Te 7u30 mis 
en kinder-

begraving van Franske Florizoone. Omhaling voor Heilig Land op Passie-
zondag: 852,40 frank en in de schaal op Goede Vrijdag, ongeveer 45 frank. 

6 april : Pasen. Veel aanwezigen in de missen, ook in de Vespers. Slecht 
weder gans die dag. De laatste vastensermoenen goed bijgewoond. 

10 april : afscheidsfeest van Maria de Grave, voorzitster van de B.J.B.. Bijna 
al de leden, een 40-tal aanwezig. Roerende toespraak van Margriet Barbier, 
de nieuwe voorzitster. M. de Grave, dochter van wijlen Alfons de Grave, 
burgemeester en Lucie Faes, huwt met dokter Jozef van Haute, van 
Alveringem, de neef van wijlen E.H. Delfien Van Haute, van Ardooie. Hij 
vestigt zich te Torhout. Huwelijk gesloten op 15 april te 11 uur. De mis werd 
gecelebreerd door E.H. Van Haute, de broeder van den dokter, leeraar te 
Diksmuide. 

19 april : Huwelijk te 11 u van Georges Verdoolaege van Steenkerke en 
Madeleine Boomgaert van hier. 

4 mei : de zondagmissen voortaan te 7u30 en 10u, daar het oorlogs 
zomeruur niet meer ingevoerd wordt. 

9 mei : Eerste communie der kleine kinderen. Korte toespraak van bij de 
Communiebank. 

11 mei : de omhaling voor de behoeftige Plechtige Communicanten brengt 
boven de 2000 frank op. 

15 mei : Plechtige Communie, 14 jongens, 11 meisjes. In het sermoen 
allusie op het sermoen van vorig jaar, in verband met de school. Thans 
gaan er nog drie kinderen naar de officiële school te Diksmuide, 
waaronder één oorspronkelijk van Pervijze, een meisje. De andere : een 
zoon van een Rijkswachter en een zoon van een onlangs toegekomene uit 
Kokelare. 

17 mei : begraving te 10 u (dienst van 9u) van Samuel Cuvelier, van 
Schoorbakke. Vader van groot gezin, gedurende een tiental jaar half 
verlamd. Veel volk aanwezig.  
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Te 11u (dienst van 10u) begraving van Marcel Vermote, oud 16 jaar, 
arbeider in de melkerij. Ook veel aanwezigen. Op het graf leest Marcel 
Vanbeveren een rouwrede af (gemaakt door Margriet Barbier). 

25 mei : Sinksen en algemene communie van den Heilige Hartbond. In de 
communiemis werden 207 kaarten afgeleverd, wat het hoogst tot nu toe 
bereikte getal is.  

’s Namiddags meifeest van de V.B.J.B. 
samen met de BJB en de VBJB van 
Oostkerke. Twee wagens, één van 
elke organisatie. Een 50 BJB meisjes 
in de stoet die gevormd werd aan de 
melkerij. Lof te 2u30 en gelegen-
heidssermoen. Dan optocht naar’t 
‘Oud Kerkhof’. Er werden een 260 
ingangskaarten verkocht. Er waren 
stoelen en banken geplaatst. ook de 
meiboom werd geplant. Er werd 
gezorgd voor luidsprekers. Margriet 
Barbier leidde het feest. Zang en reidans. Tussenin picknick bereid door 
Oostkerke. Met enkelen souperen we bij V. Vandewoude. Welgeslaagd 
feest. De VBJB van Pervijze dient zich nog meer te oefenen voor zang en 
reidans. Doch als eerste feest zeer wel. De mensen waren tevreden. 

De omhaling voor de kerk brengt boven de 2000 frank op. Weldra 
omhaling ten huize om het orgel te herstellen. 

6 juni : Eerste Vrijdagbond 

Gedurende de meimaand werden 15 ijveraarsters aangesteld voor dezen nieuwen bond. Ze gingen ten 
huize en 298 leden traden toe. Dit op ongeveer 380 personen die zouden kunnen lid worden, de ouden en 
zieken inbegrepen. Drie wijken gaven niet voldoende leden : Veurnestraat, Schoorbakke (toch 16 op 27) en 
vooral Proostdijk met de Acht Zaligheden. 

Aan de leden wordt toegelaten, zoo anders onmogelijk op den volgenden zondag te communiceren. Op de 
1° vrijdag : 216 kaarten, op den zondag 45. Dus samen 261 kaarten (op 298). 

De 6 juni 1947 is dag op dag de 10° verjaardag van de bevrijding van Pervijze aan ’t Heilig Hart. Er zouden 
nog een 20 tal leden kunnen aangeworven worden. En nu volharden! 

8 juni : Processie van ’t Allerheiligste. Veel wind en niet zo veel deelnemers.  

Voor’t volgende jaar : 

1. ruiters  van de BJB vooraan in uniform 
2. meer lantaarnen en de mannen aanwakkeren om licht te dragen 
3. versiering (H. Hartbeeld, bloemen en kaarsen) aanwakkeren – dit aan de vensters 
4. meer vrouwen de stoet doen volgen. 
 
Omhaling voor’t onderwijs een goeie 700 frank. 

12 juni : Bloemenhulde. Goed doch vinnige wind en koud. De electrische lichten rond het beeld doen 
herstellen. 

13 juni  : H. Hartfeest : min aanwezigen dan op de 1° vrijdag, wellicht gevolg van de algemene communie 
van de 1° vrijdagbond. Alle kinderen aanwezig. Veel volk in de mis van 6u30. Aan de huizen, vlaggen en hier 
en daar H. Hartbeelden midden bloemen en kaarsen onder meer bij Georges Decroos. 

Handelsblad der Kust 07/06/1947 
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15 juni : omhaling voor de Basiliek van Koekelberg. 1272,05 frank. Weinig leden in de congregatie: uitstap 
van het Davidsfonds van Diksmuide, historische stoet te Poperinge. Donderachtig weder, regenvlagen en 
felle wind. Heb onlangs de serre doen herstellen: ongeveer 8000 frank. Eindelijk zal men aan het 
heropknappen van de pastorij beginnen. 

22 juni : Missiefeest vanwege de Lagere Meisjesschool, voor de H. Kindsheid. Lief feestje, wel bijgewoond. 
Vele kaarten door de kinders verkocht (aan 10 en 5 frank) omhaling in de zaal (ongeveer 800 frank). Samen 
ongeveer 3800 frank. Voor de H. Kindsheid de schone som : 3300 frank. Ieder jaar zo’n feest geven! 

29 juni : H. Hartbond. 191 kaarten nedergelegd. 

3 juli : eerste biddag. Daags te voren biecht voor de kinders, samen met de eerwaarde pater vanaf 2u. Wel 
volk te biecht ’s morgens. Vele H. Communies. Wat ‘mystiek’ sermoen. Te weinig volks en practisch. 

4 juli : eerste vrijdagbond. 270 kaarten afgegeven. Veel volk, alhoewel daags te voren biddag. 

6 juli : priesterdag. De crisis in de landbouwmiddens wordt men gewaar. 

8 juli : huwelijk Gerard Vanhee (Gits) en Jeanne Vermeersch te 10u. 

9 juli : huwelijk Lucien Verplancke (Lampernisse) en Maria Sanders te 11u. Suite. Tamelijk veel ‘kijklustigen’ 
in de kerk. E.P. Derinck, familielid van Vr. Sanders missionaris van Steyl (Côte d’Or) doet de mis. Assisteren 
E.H. Deleersnijder pastoor van Avekapelle en E.H. Deceuninck coadjutor van EH pastoor van Oostkerke die 
ziekelijk is. 

13 juli : feest in de kostschool ter ere van de oversten. Goede opkomst van de ouders. Aanwezig E.H. 
Vanderghote, gewezen pastoor van Pervijze. EH Deleersnijder, pastoor van Avekapelle, EH Delanghe pastoor 
van Stuivekens, EH Deschrijver pastoor van Schore, EH Catrysse onderpastoor Nieuwpoort, gewezen 
onderpastoor van Pervijze, EH Debergh, pastoor van Sint Pieterskapelle, gewezen onderpastoor van 
Pervijze, EH Bulcke. 

Een fransch drama : ‘la chambre mauve’, wordt opgevoerd. Wel opgevoerd. Uitspraak bij sommige. Een 
kleine Vlaamse klucht. Verzorgd. Daarna met 8 priesters aan de gastvrije tafel. De kostschool telt een 80 
leerlingen onder den oorlog tot 120, dank zij de goede ‘kost’ en het feit dat Pervijze in het ‘spergebiet’ lag er 
vele ouders hun meisjes naar verre pensionaten niet konden sturen. 

16 juli : Bedevaart naar Gistel – Brugge – Oostakker. 42 bedevaarders. Een viertal geweigerd bij gebrek aan 
plaats. Te 6u30 vertrokken (autocar Gevaert -  De Panne), te 7u30 mis te Gistel. Te 10u te Brugge. Allen 
willen naar de ‘Bon Marché’… Te 12u30 te Oostakker. In Gent rond 3u30. Van daar vertrokken alover Tielt 
rond 5u30. Te 7u45 in Pervijze. Alles goed verlopen. Beter enkel leden van Boerinnenbond en BJB toelaten. 

17 juli : proclamatie in de knechtenschool. Burgemeester G. Haverbeke en schepenen aanwezig. Toespraak 
over christelijke opvoeding en over vaderlandsliefde (vaderland – koning – volk).  

Heden kwam architect van Veurne voor de schadevergoeding van de gemeentegebouwen : kerktoren, 
pastorij. 

27 juli : schoolzondag en H. Hartbond. 

Predik in de drie missen over ‘opvoeding’. Omhaling : 1975 frank.  

H. Hartbond : 210 kaarten op 270 leden=77,4 %) 

Er zijn 12 leden die belet zijn. Er zijn 22 leden die zelden komen of hun kaart nooit afgeven, totaal 34. 

Te Deum ter gelegenheid van 21 juli. Stoelen in koor voor autoriteiten. Na de mis komt de burgemeester G. 
Haverbeke binnen. Ook twee rijkswachters aanwezig. Geen mis gevraagd vanwege de NSB, geen 
plechtigheden noch discoursen. 
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Herman Declerck 

3 augustus : pastoor in retret te Kortrijk tot 8 augustus vervangen door E.H. Bulcke, onderpastoor. 

Nieuw beeld in de kerk: H. Teresia van Lisieux. Gift van Hr en Mevr Winne. Werd besteld bij beeldhouwer 
Dupon van Brugge. Heb zelf een ander beeld aldaar doen vervaardigen naar bestaand model: meer stijlvol 
en in den trant van de andere beelden in de koren. Beeld werd voorlopig geplaatst achteraan bij doopvont, 
om met october plechtig ingehuldigd te worden. 

15 augustus : processie : zeer warm. Te weinig volk. Best processie houden na de Hoogmis, zoals elders 
vragen dat de gemeenteraad zou volgen en dat de baldekijndragers in zwarte kledij zouden zijn. 

Deze maand werd door Mgr Lamiroy aan ZEH Vanbesien, pastoor van Moerkerke, de toelating gegeven 
ontslag te nemen en als habituant te komen wonen naar Pervijze. Hij zal het huis van den Eerw. 
onderpastoor in de Veurnestraat bewonen. Het huis stond leeg sedert een goed jaar. Het werd gans 
hersteld, metser, timmerman, schilder en behanger waren er werkzaam. EH Vanbesien zal op 1 september 
aankomen. Zoals vroeger zullen er op de weekdagen twee gezongen missen zijn, te 7u30 en nu ook te 
6u30. 

30 augustus : Frederic Ryckewaert burgemeester benoemd. Eindelijk een burgemeester. Ben gaan 
feliciteren. Enkel een achttal vlaggen wapperen. Men durft niet… Er zal wellicht geen installatie zijn. 

4 september : begraving van Henri Vanlerberghe, oud-
gemeenteraadslid, oud-schepen en oud-voorzitter COO. Veel 
volk in de begrafenis. Gedragen door oud-gemeenteraadsleden 
en oud-leden van de COO (Missinne, Beuselinck, Buyse en 
Hoedt). Na de mis op het kerkhof lijkrede door Georges 
Haverbeke. Denzelfde dag begraving te Oostkerke van Hr. 
Medard Duchatelet, oud-burgemeester en gewezen senator, 
eigenaar van het Kameroen. Geboren te Pervijze, zoon van 
burgemeester Norbert Duchatelet. Zeer veel volk aanwezig. Vier 
lijkreden, ondermeer van Senator Sobry.  

7 september : kermis-zondag. Jammer werd dit jaar een danstent opgericht bij Bossuyt’s in de Veurnestraat. 
ook dansgelegenheid in de garage van Arthur Theuninck. Auto-scooter voor de eerste maal op de plaats, 
velokoersen…. 

9 september : Viering van 25-jarig bestaan van de Boerinnengilde. Mooie foto’s van gans de groep vierende 
leden, van het bestuur en van de gedienstige BJB meisjes werden genomen. Allen waren uiterst tevreden. 

 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (augustus 1947 – maart 1948) 
 

Henri Vanlerberghe Medard Duchatelez 
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12 september : herbegonnen van de school voor de kostschool meisjes. Betrekkelijk min meisjes dan het 
vorige jaar. Enkel ongeveer een 70. De klas van juffrouw Yolande (5de studiejaar) wordt afgeschaft. 

20 september : vandaag werd te 9u geuitvaard vrouw Felicie Barbier, 
echtgenote van Pieter Deblieck die de vorige maandag, toen ze terugkwam 
per fiets van Diksmuide, tusschen Scheewege en Pervijze plaats, door een 
auto werd aangereden. Ze had een zware schedelbreuk en stierf denzelfden 
avond in de kliniek te Veurne. Betrekkelijk veel volk in de begrafenis. Veel 
verdriet. RIP Ze is de eerste vrouw van de 1° Vrijdagbond die overlijdt. Was 
trouw lid.  

27 september : huwelijk Arthur Devlaemynck van Pervijze en Rachel 
Verslype van Pervijze – Georges Houvenaeghel van Leke en Madeleine 
Devlaemynck van Pervijze, te 10u. 

3 oktober : Biddag en wijding van het beeld van de H. Theresia van Lisieux. 
Ook 1° Vrijdag van de maand. EP Angelus (De Wispelaere) prior van den 
Karmel van Kortrijk preekt in de 2° en 3° mis, en ’s namiddags. Veel volk in 
de 1° en 2° mis. Rond de 280 kaarten afgeleverd (1° Vrijdagbond). 
Bloemenhulde ter ere van de H. Theresia. Het beeld van St Niklaas wordt in 
het mannenkoor geplaatst en vervangen in het vrouwenkoor door dat van 
de H. Theresia. Redelijk wel volk in het lof en sermoen.  

Fundatiemissen : de fundatiemissen die talrijk zijn te Pervijze, moesten op bevel van Monseigneur 
gereduceerd worden volgens de nieuwe tarieven. Dit gebeurde hier gedurende de maand october. Gezien de 
vele grondeigendommen die aan de kerkfabriek toebehoren, werd het aantal missen niet werkelijk 
verminderd. Het komt nog op een 280 missen waaronder een 145 gezongen missen, dus voor een goeie 
vier maand, kunnen de fundatiemissen niet in de parochie geexonoreerd (gevrijwaard) worden. Zoals vroeger 
werd aan Monseigneur de toelating gevraagd om die misintenties aan de pastoors van de naburige 
parochies te overhandigen. Werd toegestaan. 

Recollectie ijveraars H. Hartbond : van de 13 ijveraars namen er 8 deel aan de recollectie te Veurne. Twee 
leden belet daar het juist Roesdamme-kermis was. Heb zelf de namiddagvergadering bijgewoond. 
Teruggekeerd met de auto van EP Declippele. Zeer tevreden over de opkomst van de ijveraars. 

Missiezondag 19 october : omhaling bracht ongeveer 6500 frank op, dus nog meer dan het vorig jaar. Een 
tiental briefjes van 100 fr. Weinig klein geld. 

26 october : Koningfeest. Wel volk in de hoogmis. Kan toch nog meer verzorgd bvb door samenzang van 
gans de jeugd. ’s Namiddags feest in de kostschool. Zeer goed. 

1 november – kerkhof : Reeds vroeger werd door de gemeente de dam rond de kerk opgekuist en hier en 
daar her-gevoegd. De hopen aarde en vuiligheid die hier en daar het kerkhof ontsierden, werden 
weggevoerd door Louis Germonpré, die ermede de gracht van zijn onlangs aangekocht nieuw eigendom 
gevuld heeft. Een tweetal zondagen werd een oproep gedaan in de predikstoel opdat de parochianen de 
graven van hun doden zouden reinigen en verzorgen. Ook het gemeentebestuur deed de paden reinigen en 
zorgde ervoor dat alle vuilnissen samengebracht en weggevoerd werden. Iedereen heeft zich aan het werk 
gezet en tegen 1 november had het kerkhof een heel ander uitzicht. Vele chrysanten. Iedereen is tevreden 
over het net uitzicht van het kerkhof. Mocht het zo blijven! Op 1 november omhaling voor de kerk: 1135 
frank. 

11 november: weinig vlaggen. ’s Avonds na het lof, dus rond 6u, werd door enkele leden van de NSB 
(Nationale Oud-strijdersbond – voorzitter O. Debaenst) een bloemtuil neergelegd aan de Calvarieberg en op 
het graf van de Franse soldaten. Geen redevoering. 

12 november : huwelijk 10u Cyriel Verstraete en Gabrielle Vanbeveren 

15 november : Patroonfeest van Leopold III. Enkele vlaggen. ’s Anderdaags (zondag) mis ter ere van H. Hart 
voor Vorst en Land. In het kerkkoor aanwezig al de raadsleden van de gemeente (G. Haverbeke 
uitgezonderd), al de leden van de COO (O. Vanlerberghe uitgezonderd), al de leden van de kerkraad, leden 
van de Rijkswacht. Na de mis, gebed voor den Koning, koningshymne en Nationaal Lied. Niemand verliet de 
kerk vooraleer die plechtigheid een eind nam. Na deze plechtigheid, korte ceremonie bij den Calvarieberg-
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gedenksteen van de gesneuvelden van Pervijze. De nieuwe burgemeester Frederic Ryckewaert steekt zijn 
maiden-speech af. Veel luisteraars. Daarna Nationaal volkslied gezongen door de knechten. Ze stonden in 
formatie met driekleur rond den Calvarieberg. Zie in de ‘Vrijheidsecho’ verslag van de ceremoniën van 11 en 
15 november, natuurlijk opgemaakt door een vriend van den gewezen burgemeester! 

Herstellingen aan de pastorij. Gans de zomer werd in de pastorij gewerkt. De  voorgevel werd eerst 
geschilderd. Eerst werden de bogen boven de vensters hermetst en werden de vensterkassijnen 
uitgenomen en dieper gestoken. Dit laatste was nodig daar het water tusschen venster en kassijen konden 
doordringen, wat wakke muren veroorzaakte. Ook dienden verscheidene vensters herschoeid (plaatselijk 
herstellen hout) te worden. Het metselwerk werd gedaan door Jozef Vanlerberghe, het timmerwerk door 
Georges Decroos en het schilderwerk door Louis Bultynck en zijn zoon Jozef. De vensters en dakgoten 
werden thans in het wit geschilderd, wat een voornaam uitzicht geeft aan de pastorij. De voordeur werd in 
‘eiken’ geschilderd. De poort werd gans vernieuwd. Ook de achtergevel werd opgeknapt. De vele scheuren 
in de gecimenteerden gevel werden toegemaakt. In de grote slaapkamer, uitgevend op de tuin, werd de 
bestaande buitendeur (toegang gevend tot het platform) veranderd in venster. Vele vensterramen (met 
vensters) dienden gedeeltelijk hersteld te worden. Cabinet en koolkot kregen een nieuwe deur. Ook de 
waterleidingen in de grond werden vermaakt en een nieuw vuilput werd gemetseld. Op eigen kosten werd 
een dam in ciment-dallen rondom de bijgebouwen gelegd. Dit tot aan de serre! 

Binnen in de pastorij werden drie slaapkamers gans opgeknapt. Op eigen kosten werd op die drie plaatsen 
balatum gelegd. 

Beneden werden de wakke muren uitgekapt en gecimenteerd (ook in de slaapkamers), namelijk in salon, 
veranda, ‘Leeuwenhuus’, achterkeuken, kleine gang en washuis. Salon en veranda werden helemaal 
opgefrist: nieuw papier en nodige beschildering. De parketten werden op eigen kosten opgekuist en 
gecireerd. Te voren waren ze zo vuil dat ze meer op aarden vloeren dan op parketten geleken. In de 
vestibule werd een nieuwe vloer gelegd, daar de oude op twee plaatsen ingevallen was. De vloer werd 
bezorgd en gelegd door de firma (niet ingevuld) van Veurne. 

Daar het budget van 1947 uitgeput is, moeten de andere nodige herstellingen gedaan worden in 1948. 
Namelijk bureau, vestibule, leeuwenhuus, keuken en achterkeuken, trap, twee slaapkamers en ‘pallier’. 
Mogelijks zal er maar een deel gedaan worden. De verfraaiing van de pastorij heeft de ‘Plaats’ van Pervijze 
fel verbeterd. Goed onthaald door de parochianen. 

23 november : omhaling voor Christelijk onderwijs : 1090 frank. 

25 november : St Catharinafeest. Vroeger goed gevoerd. Volk van elders. Thans enkel Pervijzenaren. Toch 
wel volk. Die devotie dient heropgebeurd: nieuw beeld, predikant, affiches. Bestelde een nieuw beeld bij J. 
Speybrouck van Kortrijk langs zijn broeder van Ieper om. Dit maanden geleden. Geen teken van leven uit 
Kortrijk. Vergeten. Denk eens aan te kloppen bij Dupon te Brugge. In alle geval dient de devotie tot de 
patrones wederom levendig gemaakt. Nu weg komen het jaar door, mensen naar Pervijze om te dienen 
tegen de Catharina-wielen (ringvormige huidinfectie) bij mensen en dieren. 

26 november : feest van Sint Jan Berchmans. Plechtige Mis te 7u30. Benevens de schoolkinderen, tamelijk 
veel parochianen aanwezig. ook de meerderheidsfractie van de gemeenteraad, alsook de kerkraad. Komen 
na de mis wensen aanbieden aan EH Pastoor. Ook gevierd in de scholen. ’s Avonds in de kostschool. Fijn 
programma. 

30 november : vergadering Boerinnenjeugd. 35 aanwezigen. Te weinig blijven voor de ontspanning. 
Voordracht over ‘het geweten’. 

1 december : Sint Elooi’s feest. Op initiatief van de Boerenjeugd (thans een 50-tal leden) werd te 8u een 
plechtige mis gecelebreerd ter ere van St Elooi. Een 30-tal leden aanwezig in deze mis, vooraan in de kerk. 
Weinig boeren aanwezig. Dit feest wordt bijna niet meer gevierd in de parochie. Over het algemeen wordt 
niet gewerkt op het land. Zou een algemeen boerenfeest op die dag mogelijk zijn? Te bespreken met het 
bestuur van de boerengilde. In de laatste vergadering van de Boerenjeugd sprak senator veearts Sobry over 
de ‘Tuberculose bij de koeien’. Degelijk. Er waren een 40-tal aanwezig. Zang nog zeer gebrekkig. Er is 
spraak van een kerstfeest van de BJB. 

Kerkmuur : bij het bouwen van de kerk werd slechte ciment gebruikt, zoodanig dat op vele plaatsen de 
steenen los zitten. Ook hier en daar was de muur gehavend door een obusscherf (1940). Vooral onder 
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vensterramen was het ciment verdwenen. Wellicht mede oorzaak van de wakte van de kerkmuren. De 
muren werden in december op menige plaats hervoegd. Werk gedaan door Jozef Vanlerberghe. Er werd nog 
niets gedaan aan den toren (gemeentegebouw) en met den aanstaanden winter zal de bouwvalligheid niet 
verbeteren. Herstel in 1948? 

8 december : OLV onbevlekte ontvangenis. Veel congreganisten in de mis (te 7u30) alsook in de 
vergadering ’s namiddags (dan 80). Opdracht gedaan door acht nieuwe leden. De congretatie telt thans 106 
leden. Op het aanwezigheidsregister noteren we : in september 58 aanwezig, in october 73, in november 
58, in december 80. In 1946 noteren we: in september 68 aanwezig, in october 62, in november 53, in 
december 77. dus kleine vooruitgang. Vandaag zeer slecht weder. 

OLV van Fatima : Pervijze werd niet bezocht door het wonderbeeld. Het ‘bedevaarde’ rondom! Veel 
Pervijzenaren aanwezig in de plechtigheden te Nieuwpoort (ook de pensionairen). Ook gingen er naar 
Veurne, Kaaskerke en Diksmuide en zelfs naar Brugge op 8 december. Aandoenlijke plechtigheden! Maria 
devotie  bij ons volk nog vast! 

17 december : Gulden mis. Meer aanwakkeren in preekstoel. 1° mis, Missiasmis, in koor van OLV – wierook 
– na de mis Vlaams lied. Te weinig volk in de 1° mis. De leden van Boerinnengilde en BJB meisjes 
uitdrukkelijk uitnodigen. 

21 december : Feest – kerstfeest van de BJB meisjes. Gezellig feest, een 45 aanwezig. Vele kaarten, 
surprisen. 

22 december : vergadering van den Bond der Kroostrijke gezinnen. Bij G. Vandeweghe – spreekbeurt door 
opziener Nollet van Veurne – gemoedelijk en zakelijk. Bijna alle gezinsvaders en moeders aanwezig. Aan 
tafel pistolet’s en kaas. De meeste blijven tot rond 12 uur. De bond telt thans 63 gezinnen. 

25 december : Kerstdag. Veel volk in de Kerstmis (7u). Veel communies. Stalletje dient hersteld. Jammer 
geen polyphonie (meerstemmig gezang) dit jaar. De misdienaars voorbereiden voor de ceremoniën. ’s 
Namiddags veel volk in de vespers (een 300-tal). 

26 december : Kerstfeest van de Boerenjeugd. In de feestzaal van het klooster. Te 5u een 40 aanwezig. 
Eerst liederen en toespraken. Nog meer voorbereiden (bv de liederen, dagorden, kluchten). Enkele die willen 
uitblinken door dwaze zegsels of in het zingen. Meer voornaamheid. Nog aandringen. Aan tafel boterkoeken 
met boter op. Eindigt rond 8u30. Zouden liever nog samenblijven tot 10u. Zo schikken volgend jaar. We 
zouden wel toelating krijgen van Eerwaarde Moeder. Dezelfde avond feest van de Nationale Strijdersbond in 
de ‘Sleutels’ aan de statie. ’s Morgens te 9u mis voor Louis Vanloo, overleden lid. Ook de vlag in de kerk: 
stond tegen de muur bij St Catharina. Dezelfde dag doen de BJB meisjes hun toer bij de oudjes en zieken. 
28 werden bezocht en begiftigd. Met auto van de Grave’s. Overal goed onthaald. Ze waren met 5 op de 
auto. De BJB meisjes hadden veel gegeven, in waren en in geld.  

Op het souper van de NSB, vrijdag , 26 dezer werd vlees geëten. Nochtans had ik op Kerstdag in de drie 
missen de parochianen er op gewezen dat er op 2° Kerstdag geen vlees mocht geëten worden. Naar ’t 
schijnt had men er niet aan gedacht dat 2° Kerstdag  op een vrijdag viel en toen het opviel was het te laat: 
alles was besteld. Er zeggen dat er niemand protesteerde of een bemerking maakte! Nu de oorlogstijd is 
nog te dicht bij, en men neemt het helaas ! niet zeer ter harte wanneer het gaat om de geboden van de 
Heilige Kerk. De gewetens sluimeren! Op volgende zondag, algemene communie van de H. Hartbond, heeft 
de eerw. pater in de bondsmis aan de leden gevraagd dat ze hun Heilige Communie deze dag zouden 
opdragen in eerherstel voor die publieke overtreding van het kerkelijk gebod. Maakte diepe indruk, zoveel te 
meer dat de pater kalm en waardig  dit feit aankloeg. Nadien in de cafe’s enkele dwaze spreuken, die eens 
te meer bewijzen dat menigeen weinig afweet van de godsdienst. God betere het!! 

Ende zo eindigt het jaar O.H. 1947 

Er werden dit jaar enkel 17 kinderen gedoopt. Wat zeer weinig is! Het kleinste aantal sedert 1921. Van 
1920 tot 1929 was het gemiddelde 32,3, van 1930 tot 1939 31,5, van 1940 tot 1947 25,1. Dus constante 
vermindering. Sedert 1933 tussen 35 en 22 per jaar, nu 17. Ongetwijfeld is het aantal oude gezinnen 
vermeerderd. In de jaren 20 al jonge gezinnen op de nieuwe opgebouwde hoeven en huizen. Doch in de 
jonge gezinnen thans weinig kinderen. er zijn enkele uitzonderingen: Georges Vercruysse, Louis Burie, 
Rochus Verhaeven, Jozef Vanlerberghe, e.a.  besluiten dienen getrokken. Er heerst ook hier vrees voor het 
kind…. 
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Elf sterfgevallen, waaronder drie kindjes. Eentje dood gevonden (Vieren), twee overleden door kinkhoest (A. 
Vanheste en Florizoone). Acht volwassenen overleden. Eén, Felicie Barbier, door auto-ongeval. (Sterfte 
betrekkelijk laag). 

Tien huwelijken : normaal 

Communies : 54000. 8000 min dan verleden jaar. Oorzaak: felle vermindering van het aantal 
kostscholiersters. Begin 1946 boven de 150, nu een goede 60. En 10 meisjes: 3000 communies op een 
jaar. De parochianen communiceerden niet min dan vroeger, integendeel. Dit dank zij de 1° vrijdagbond 
(250 communies maandelijks) en de EK van de kinders. De venijnige koude van de eerste maanden doet er 
ook iets aan. 

Er zijn wel een 20 die de mis verzuimen. Schoorbakkenaars vooral. Doch ook enkele van den kerkomtrek. 
Invloed van Liberalisme en Socialisme. En het O.F. !! Door bezoeken trachten te verbeteren. 

En met Gods zegen het nieuwe jaar in!! 

1948 

1 januari : nieuwjaarbezoeken. Dit jaar komen zes gemeenteraadsleden een nieuwjaar wensen. Ook de drie 
onderwijzers en de dienstdoende secretaris. 

11 januari : omhaling Afrikaanse missies. Juist geteld dit jaar 1319,20 frank, het zij 0,80 min dan verleden 
jaar. 

13 januari : vergadering bij ZEH Deken in het college te Veurne. Ik draag 27280 frank binnen voor de goede 
werken. Voor het jaar 1947 werd door Pervijze voor de goede werken ongeveer 45000 frank geschonken., 
som overgemaakt aan ZEH Deken. Voor het jaar 1946 : ongeveer 33000 waaronder de speciale omhaling 
voor de verlaten kinders: 4500. Geen bizondere mededelingen. Over de ‘koude schoolstrijd’. 

Kinderbegraving : het 3-jarig kindje Marcel van de weduwe Popieul, (een onwettig) werd na de mis van 7u30 
met de gewone plechtigheid begraven. Natuurlijk geen prentjes. Kosteloos. (Kindje van Vandenbussche 
Sidonie, weduwe van Alexander Popieul die in 1939 omkwam op zee) 

Op 5 januari: 10u plechtige jubileummis ter gelegenheid van de 25° verjaring van het huwelijk van Aloïs 
Vanheule en Lucie Mus. Zeer verdienstelijke mensen die dagelijks de mis bijwonen en ijverig meedoen aan 
alle goede werken. Ad multos annos! 

8 februari : missie-
feest in de feestzaal 
van het klooster, 
aangeboden door de 
meisjes dagschool 
aan Eerw. Pater 
Rabau van Rams-
kapelle, broeder van 
Mej. Alice Rabau, 
onderwijzeres van de 
2° graad. Hij vertrekt 
voor de 2° maal naar 
Congo op 10 april. 
Fijne stukjes worden 
opgevoerd. Wel volk. 
Benevens de gees-
telijkheid van Pervijze, 
waren ook aanwezig 
EP Rabau zelf, EH Deschrijver, pastoor van Schore, EH Catrysse, onderpastoor van Nieuwpoort. Zeer 
scherpe wind dezen avond. EP Rabau hield een korte speech om te bedanken. 

Op 7 februari te 6u ’s avonds overleed ZEH Vankeirsbilck, pastoor te Oostkerke. Ijverige pastoor en goede 
vriend. Lang ziek: hartcrisissen. Had hem drie dagen voor zijn dood nog bezocht. Vergat zich zelf tot op het 
ogenblik van zijn overlijden. Wordt donderdag te 10u30 begraven. RIP. 

EH De Cuyper met leerlingen en zusters ter gelegenheid van het missiefeest 
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11 februari Aswoensdag – misoffensief: ter gelegenheid van de vasten werd een mis-offensief ingezet. De 
ijveraarsters van den 1° vrijdagbond bezochten al (?) de huizen met lijsten om in te tekenen: dagelijks zou 
één of meer leden van de familie de mis bijwonen en bidden voor twee intenties. 1. opdat alle parochianen 
de zondagmis zouden bijwonen; 2. opdat de beweging ‘stuur recht’, allen zouden gewetensvol leven, zou 
slagen. Tamelijk veel families tekenden. Velen willen zich niet verbinden voor een handtekening. Volgend 
jaar nog meer uitleg geven. 

Op Aswoensdag een 600 parochianen aanwezig in de twee missen. Is te kort. Vele heilige communies. Ook 
de volgende dagen wel volk. Vrijdag een 400. 

15 februari : omhaling onderwijs 976,60 frank. Vastenpredikant: EH De Rycker, van Wevelgem, leeraar te 
Nieuwpoort. Wel volk in de vespers: een 300. Daarna congregatie: 82 meisjes aanwezig, een record! 

7 maart : installatie 
van den nieuwen 
pastoor van Oostkerke 
EH. Hurtekant, gewe-
zen onderpastoor van 
Bellegem en klasge-
noot van Rethorika 
Brugge 1913-1914. 
Zeer folkloristische 
stoet. Menige wagen 
en veel volk. Lunch in 
de pastorij zelf. 
Schone avond. Veel 
Pervijzenaars in Oost-
kerke. ’s Anderen-
daags doop van een 
tweede tweeling van 

mijn schoonbroeder en 
zuster te Ukkel. 

14 maart : Toneelavond door de VBJB van Pervijze. Werden opgevoerd ‘Haar gouden stem’ en ‘Blauw bloed’, 
klucht. Ook een vals , zangen en ‘pot-pourri’. Goed aangeleerd. Wel te lang gerepeteerd. Eerste bepaald voor 
7 maart (half-vasten) doch uitgesteld om reden van de installatie in Oostkerke. Wel volk. Boven de 3000 
frank ontvangen. Volgend jaar kaarten aan 20, 15 en 10 frank. Ook de nieuwe pastoor van Oostkerke was 
aanwezig alsmede burgemeester Ryckewaert. 

Eerste kerkkuis : gedurende een viertal dagen werd de kerk eerst gereinigd door G. Decroos en mijn meid. 
Dan gedurende vier dagen door een 14-tal BJB meisjes. Al de meubels werden grondig gereinigd en 
gecireerd. Ook de altaren, de staties van de kruisweg, doopvont enz. Al de stoelen werden geschuurd en 
bovenste vernist. Tot grote tevredenheid van de bevolking. Voortaan tweemaal de grote kuis doen: voor 
Pasen en in augustus, voor de kermis. Kost ongeveer 2000 frank. Doch daarin vele borstels enz… die eigen 
blijven aan de kerk. 

19 maart : eerste communie Sint Jozef feest: elf meisjes en zeven knapen doen hun 1° Communie. De kerk 
was pas gans gereinigd. Schone ceremonie. Kinders zeer wel voorbereid. 

20 maart : paasbiechten en communies. Zeer veel volk op Witte Donderdag en Pasen zelf. Doch een tiental 
niet opgemerkt, drie van’t centrum  en enkele van Schoorbakke. Gingen deze soms naar Schore? 

Predik zelf viermaal op Pasen, wel volk in het lof. Schaal Heilig Land 1698,10 frank. 

28 maart : Toneel (ook op 4 april) in de parochiezaal door de Sint Laurentiuskring van Steenkerke. Voeren 
op : ‘Ridders van de lucht’, drama, en ‘de tant uit Amerika’, klucht. Goed gespeeld. Klucht wat aangebrand. 
Heb verwittigd. Op de 1° opvoering bomvolle zaal. Op de 2° een 90 man. Geen vrouwenrollen, dus mogelijk 
een volle zaal te hebben met mannenrollen alleen!!. Dus niet toegeven! 

  

Beeld van tijdens de stoet bij de aanstelling van pastoor Hurtecant te Oostkerke 
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Herman Declerck 

 

4 april : omhaling voor de behoeften van de kerk. Boven de 2300 frank. Hoogste som tot nu toe bereikt voor 
dit doeleinde. Bijzondere gift van 3000 frank. Onlangs een gift van 2000 frank uit USA ter ere van de H. 
Catharina. Te gebruiken voor het nieuw beeld. 

6 april : Retret in het pensionaat voor de oud leerlingen en BJB meisjes. Gepredikt door EH P. Ghysaert uit 
Brugge. Begon den dinsdagavond en eindigde de vrijdagmorgen met mis te 6u30. Een 40 aanwezigen. 
Meest meisjes van 17-18 jaar. Volgend jaar ouderdom bepalen: vanaf 16 jaar. Te weinig BJB meisjes van 
Pervijze. Enkel 10 of 11. Eén bestuurslid. 

9 april : wijziging aan ingang van het kerkhof. Dit om reden van de nieuwbouw van het klooster. De muur 
tussen H.H. Beeld en klooster wordt wat verzet naar de kerk toe. Z. Eerw. Moeder Libaria werd enkele dagen 
geleden te Roeselare geopereerd. Gevaarlijk aan haar ouderdom zoveel te meer daar men nadien bemerkt 
dat ze lijdt aan suikerziekte. OLH geve haar de gezondheid terug. Ze is er nog zeer nodig in klooster en 
Pervijze.  

Donderdagmorgen aanhouding te Diksmuide 
van de daders van de aanslag op de IJzertoren. 
Liberalen en O.F. (Onafhankelijkheidsfront) 
mannen die veel van zich lieten horen, ook in 
Pervijze. Woensdag laatst begraving van vrouw 
Octaaf Van Steenlandt (Gerarda Vanheste) van 
Roesdamme te 10u. Jonge moeder van 41 jaar, 
die vier kinders achterlaat waaronder een 
zoontje van 2 weken. Zeer goed en kristelijke 
vrouw. Lid van de 1° vrijdagbond en van de 
Boerinnengilde. Een 420 prentjes werden 
uitgedeeld. Veel smart. RIP. 

24 april huwelijk 9 u Hubert Vancrunkelsven 
van Brussel en Jeanne Vandamme. Ze diende in 
Brussel, is Limburgse van oorsprong. 

25 april : Recollectie van de BJB meisjes in Pervijze. Boven de 30 van Pervijze zelf. Geen goede echo’s over 
de predikant. Spijtig! Daarna algemene vergadering en opdracht voor nieuwe leden. Ook recollectie voor de 
BJB jongens te Veurne. Afdeling Pervijze sterkst vertegen-woordigd doch te weinig van Pervijze zelf. Veel van 
Stuivekenskerke. 

3-4-5 mei Kruisdagen. Processie na mis van 6u30. Veel volk aanwezig, meer dan vroeger. Pensionaat zou 
best voorgaan om de zang te steunen. 

6 mei : dit jaar geen Plechtige Communie in de parochie, wel in het pensionaat en dit voor één meisje: 
Minne uit Bredene. Toch schone ceremonie. 

13 mei : begraving Adolf Dolphen. Woont te Lampernisse bij hof van Medard 
Avereyn van Pervijze. Werd hier begraven met toestemming van EH 
Speybrouck van Lampernisse. Vader van 13 kinderen, oud-strijder en invalied. 
Werkte aan de regie. Zag zeer veel af gedurende de laatste weken. Veel volk 
op de begraving, ongeveer 470. Ook een afgevaardige van het Ministerie en 
van de Invaliden. Bond van Veurne. Kroon en vlag. Geen redevoeringen.  

1 mei : Bedevaart van de H. Hartbonden naar Oostakker. Uit vrees niet veel 
volk te hebben werd geen autocar besteld. Toch boven de 40 gingen mede. 
Ook de vlag. De reis werd gedaan met privaat-auto’s namelijk van Wwe A. De 
Molder, wwe A. De Grave, G. Ekelson, R. Beuselinck, A. Van Walleghem, M. 
Snauwaert (melkerij) en O. Maes (auto van patroon). Veel regen te Oostakker. 
Doch goede reis en allen tevreden. We vertrokken te 7u30 en waren terug te 
6u. 

Adolf Dolphen 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (april 1948 – december 1948) 
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16 mei : Sinksen. Omhaling voor de kerk 1640 frank. Nadien 
een schone gift van een eenvoudige parochiane. Dank. ’s 
Namiddags sermoen en congregatie, een 60 meisjes 
aanwezig. 

26 mei : Huwelijk Georges Lagrou en Angele Decat, beide van 
Pervijze te 10u30. Die dag uitstap naar Antwerpen van BJBers 
van Pervijze en Nieuwkapelle. Er waren een 30-tal leden van 
de afdeling van Pervijze waaronder een tiental van Pervijze 
zelf. 

27 mei : Uitstap van de kostschool naar Antwerpen. 72 
personen mee op twee autocars. Mis te 4u45. Vertrek te 6u. 

Brugge, Gent, tunnel, Antwerpen. Boottocht met de Flandria op de Schelde. Diner in St Andries parochiehuis. 
Dierentuin. Boerentoren. Vertrek uit Antwerpen rond 7u. Mechelen, Brussel. Terug thuis rond 24u30. Alles 
wel verlopen. 

30 mei : H. Hartbond. Processie. Schoon weder ’s namiddags. Goed : orde, versiering van de huizen, al de 
fakkels gebruikt (48), BJB draagt de troon te snel. 

Te verbeteren : nog meer mannen en jongelingen moeten meegaan, BJB in uniform, al de BJB meisjes in 
uniform bij de groep, meer nette roketten (koorhemd) voor de misdienaars, wierookvaten kuisen, 2° kussen 
overal voor EH Vanbesien, groep mannelijke zangers, knechten meegaan met meesters. 

31 mei : Electrisch licht aan H. Hartmonument hersteld. Ook rond de kerk het gras doen wegnemen. 
Kerkhof doen kuisen (gemeente). 

28 juni : Vormingsdag. Te 10u komt Monseigneur toe, rechtstreeks uit Brugge. Een goed 100 kinders 
werden gevormd. Daana bezoek aan de sakristij. Gesprek over de wakte in de kerk. Over het project 
steentjes te metsen tegen de muur van de sakristij. Daarna naar de pastorij. Boeken werden getekend. Mgr 
bezocht de verscheidene kamers en de hof. Drukt zijn tevredenheid over de orde en netheid van de pastorij 
uit. Daarna gezellig samenzijn met de kerkraad. Nog een bezoek aan zusters en kostschoolmeisjes. Vertrek 
rond 11u30. 

3 juli : Eerste biddag. EP Hildebert van het klooster van Diksmuide predikt. Goed bijgewoonde diensten 
alhoewel op een zaterdag. 

4 juli : Priesterdag omhaling ongeveer 2000 frank. 

6 juli : Huwelijk Leon Tavernier – Paula Avereyn, te 11u. Enkel een 15-tal familieleden aanwezig in de kerk, 
dit om reden van de mode: iedereen kan geen lang zijde kleed bekostigen!! 

14 juli : Bedevaart Gistel-Brugge-Oostakker. Een 70 bedevaarders op twee autocars. Goed weder. 
Wandeling in Brugge en in Gent. Terug rond 9u. Iedereen tevreden. Prijs 80 frank.  

21 juli : Op het Te Deum 
waren alle gemeenteraads-
leden aanwezig, uitgenomen 
G. Haverbeke. 

4 augustus : uitstap van de 
vrouwelijke BJB naar 
Antwerpen. Een 18 leden 
gingen mede. Datum 
ongelukkig: vele meisjes 
moesten helpen in de Oogst. 
Terug rond 11u30, dit omwille 
van een panne te 
Oudenaarde. Reis schikken in 
juni of juli. EH Bulcke 
aangerand door een stier op 
ouderlijk hof. Gelukkig geen 

Georges Lagrou en Angele Decat 
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erge wonden. Doch buiten dienst voor enkele weken. Zondag ll. deed een Waalse pastoor EH Van Outryve, 
familielid van de Faes’en dienst. 

6 augustus : de kerkhofwegen werden deze zomer ‘grondig’ gekuist: onkruid en stenen werden eruit 
gehaald. 

15 augustus : Processie in de Veurnestraat. Vele parochianen gaan mede. Huizen bevlagd en vensters 
versierd met beelden, kaarsen en bloemen. Volgend jaar de vespers te 2u30 beginnen. 

1 september : De ‘Koude Schooloorlog’. Gezamenlijke brief van Belgisch episcopaat (5 maal te lezen!) 
maakt diep indruk. Er waren vijf kinderen in de staatsscholen, namelijk Suzanne de Grave – 
landbouwschool Laken, Pascal Vandermeersch, Beatrijs Decroos, Louis Bossuyt en Jeanne Bossuyt, allen 
middelbare school Diksmuide. 

De twee eerste blijven thuis. Jeanne Bossuyt gaat naar het pensionaat. Louis naar een staatsschool in 
Nijvel. Denise Clarys gaat naar Laken, Jan Morael (14 j) en Gerarda Puystiens (11 j) naar de middelbare 
school van Diksmuide. B. Decroos zou naar de middelbare school van Nieuwpoort gaan. Dus nu 5 zoals te 
voren. Nog een ander meisje was ingeschreven te Diksmuide doch kon bewerkt worden: komt naar het 
pensionaat. 

Het groot argument om naar de Staatsscholen te gaan is het voordeel van de kosteloosheid. Voor Laken het 
feit dat er daar min in getal zijn dan in Heverlee … en de propaganda. 

De grote propagandist voor Diksmuide is de regent Marcel Degraeuwe van Pervijze. Heb hem te vergeefs op 
zijn plichten als christen mens gewezen.  

De vaders van Denise Clarys, Jan Morael en Gerarda Puystiens pratizeeren niet. God beter het !! 

2 september : ter gelegenheid van de kermis werd een oproep gedaan opdat de graven op het kerkhof 
schoongemaakt worden. Aan deze oproep werd zeer goed beantwoord. Ter gelegenheid van de 
IJzerbedevaart werd in den kansel gevraagd te bidden voor al onze gesneuvelden en in het bezonder voor 
die van Pervijze. Hun namen werden afgelezen. Dit jaar nog maar weinig Pervijzenaren op de bedevaart. 

5 september : In Rio de Janeiro - Argentinië (sic, moet uiteraard Brazilië zijn) overleed bij aankomst uit 
Vlaanderen Maria Verstraete, dochtertje van Pieter Verstraete, de gewezen bestuurder en eigenaar van de 
melkerij. Werd verleden jaar tot 3 jaar gevangenis veroordeeld door de krijgsraad om reden van 
‘medewerking met de bezetter’ (lid van VNV), oorlogschepen – doch gaarne gezien in de parochie. Daar hij 
niemand moeilijkheden aandeed – wel integendeel. Kon ontvluchten en scheepte in te Bordeaux in juli 
laatstleden met vrouw en vier kinderen. RIP.  

 

Denise Clarys mislukte in toegangsexamen te Laken en gaat naar het Katholiek pensionaat te Kain. Dus nog 
vier in het Rijksonderwijs. 
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6 september : Kermis. Lees wederom de Verklaring van het Episcopaat. Pas gedaan, Marcel Degraeuwe, de 
regent van Diksmuide staat op en verlaat de kerk! Gedurende het Credo verlaat ook de vader de kerk! Echte 
Veurne-Ambachters… God betere het! Nadien komt de vader wederom naar de mis. 

Omhaling van de kerk: 3190 frank + 500 frank private gift. Nog nooit zoveel opgehaald voor de kerk. 

Er werd gedanst bij Theunincks en Jozef Vanlerberghe. Doch geen wanklanken. De gemeente zou er toch 
moeten aanhouden dat de danszalen en café’s te 12u ten laatste gesloten worden. Het volgende jaar 
verwittigen! 

7 september : veel volk in het jaargetijde, ook de volgende donderdag. 

19 september : Mis voor EH Vanderghote. Veel volk ter offerande. Heer Haverbeke niet… 

21 september : te 11u huwelijk van Georges Deeren van Pervijze en Godelieve Vandemoortel ook van hier. 
Deftig huwelijk met 25 koppels. De BJB bijna voltallig aanwezig. Voor de mis dragen ze de vele bloemtuilen 
naar de kerk. Aanwezig EH Vanbesien, de pastoor van Stuivekens, EH Bulcke en EH Catrysse, oud 
onderpastoors van Pervijze. 

25 september : Smartelijk ongeval: Louis Bultynck, de schilder, die ondermeer in 1947 en deze zomer 
werkte in de pastorij, was aan het schilderen van de dakgoten bij Gustaf Vandeweghe. Rond 11u stortte hij 
met zijn ladder naar beneden. Waarschijnlijk 
door het wikkelen  van de ladder en het te 
ver hellen van Louis. Aanstonds bijgeroepen 
en het Heilig Oliesel gegeven. Lag langs de 
muur ten gronde. Hoofd gans besmeurd met 
groene verf. Bloed vloeide uit mond en oren. 
Dr Quataert dacht aanstonds dat er een 
schedelbreuk in’t spel was. Deed hem naar 
de cliniek van Oostende voeren. Geen zorgen 
hielpen. Stierf na enkele dagen, op 
woensdag 29 dezer. 

Grote verslagenheid bij zijn vele vrienden en 
in gans de parochie. Eindeloos verdriet in 
zijn familie… Hij was een zeer rechtschapen 
en diep christelijk mens, door iedereen 
geacht. Ook een goeie Vlaming, een echte 
VOS (Vlaamse Vredesvereniging).  

1 oktober : 1° vrijdag en 1° dag van de Rozenkransmaand. Veel volk in de twee missen en vele kinderen in 
het lof. Had bizondere speech gedaan in de scholen. 

Betaalde boven de 3000 frank voor het maken van nieuwe zwarte toogjes en roketten voor de misdienaars 
en allerhande herstellingen aan kerkgewaad en tapijt. Zeer wel gedaan door Marie Decroos. 

3 october : Grote biddag. Gepredikt door Eerw. P. Micefoor, minderbroeder van Diksmuide. Zeer wel. Goede 
opkomst. Eenige nieuwe aanbidders. Veel h. communies. 

4 october : Begraving van L. Bultinck. Niet te veel volk. Menig oud-strijder was niet te zien. Dwaze politiek! 
De oud-voorzitter van de V.O.S. had geen tijd om te helpen het lijk dragen… Geen vlag noch lijkrede… Tand 
des tijds: de Vlamingen durven niet meer vooruitkomen. RIP. 

10 october : Omhaling christelijk onderwijs: 1308,25 frank. Zeer wel! 

17 october : Congregatie. Een 70 aanwezigen. Kan nog beter. Al de thuisblijvers van school zijn lid geworden 
en komen. 

24 october : Missiezondag. Goede omhaling: ongeveer 5700 frank. Doch nog beter de spaarweek uitleggen. 
We zouden wel tot 7000 frank moeten komen. Doch er is reeds crisis… Werkeloosheid, handel slabbakt. 

31 october : Koningfeest; Weinig te zien in de kerk. Kostschool op verlof. Enkel de BJB meisjes in de 
Hoogmis. Volgend jaar ook de mann. BJB – lied na de mis. Beter voorbereiden. Zondag te voren feest in de 
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kostschool. Missie en Koningfeest. Bijna al de pensionairen maken deel uit van de VKSJ, de gezinnen 
Scheirsen niet… De enige van Pervijze. 

1 november : Allerheiligen. Veel volk op de hoogdag en op Allerzielen in de diensten. Het was echt stemmig. 
Het kerkhof was goed verzorgd. Het gemeentebestuur zorgde voor as in de wegen. Graven goed verzorgd. 
Verscheidene deden de monumenten opfrissen. Vele chrysanten. 

Nieuwe kachel in de kerk. Oude kachel (Ciney), vroeger gekocht aan St Niklaaskerk van Veurne gaf geen 
warmte. Gezocht en vergeleken en ten slotte bij Denys van Poperinge een nieuwe aangeschaft. Geeft toch 
nog geen voldoening. Veranderen? Merkelijk beter dan de oude. Denk een tweede te plaatsen in de 
vrouwenbeuk. 

Nieuw beeld van de H. Catharina. Het oude was een ‘schuw’ met veel verguldsel. Thans in de sakristij. 
Reeds EH Pastoor Viaene dacht eraan een nieuw te kopen, in de trant van de andere beelden van de koren. 
Na lang onderhandelen met EH English en beeldhouwer Dupon van Brugge, werd bij deze laatste een nieuw 
beeld besteld. Een moderne kopij van een H. Catharina uit de kerk van Brou in Frankrijk. Misschien wel te 
weinig ‘art’, doch wel gratieus en fijn afgewerkt. Zeer wel ontvangen in de parochie. Zal plechtig gewijd 
worden op 25 november, feest van de H. Catharina. Kostprijs ongeveer 3800 frank. Deed bij de drukkerij 
Beyaert-Sioen te Kortrijk nieuwe affichen maken in kleurendruk en nieuwe tekst. 

De devotie tot de H. Catharina in Pervijze is oud. Ze komt natuurlijk de voormalige St Catharinakerk of kapel 
die reeds bestond in 1248 en die lag onder de zeer oude heerlijkheid van Berkel of Bercle of ‘Vrije van 
Kassel’, reeds bestaande in 1085.  

Sinte Catharina Capelle als parochie, zie Adolf Duclos. De devotie is oud. Reeds vele bedevaarders in de 
oude kerk, naar nu oude Pervijzenaars verklaarden. Toen ‘Kapelle’ verdween, ging de patroontitel over naar 
Pervijzekerk, die sedert 1812 met Kapelle één parochie vormt. De Kapelle werd afgebroken in 1893 onder 
Pastoor Kanunnik Duclos. Zo heeft Pervijze twee patronen: St Niklaas en St Catharina. Door Pastoor M. 
Viaene werd de stichting bewerkt van een nieuwe confrerie van de H. Catharina in 1922 (15 nov). 

9 november : Begraving Karel Hoedt, ongeveer 400 aanwezigen. 
Gekende oude familie van Pervijze.  

11 november : Bijna geen vlaggen! ’s Avonds wordt door enkele NSB’ers 
een krans gelegd aan de Calvarieberg. Dan kaarting bij H. Scheirsen. 
Volgend jaar een comité inrichten, uitgaande van het gemeentebestuur 
en waartoe alle verenigingen uitgenodigd worden. Voorstel reeds 
gedaan. Aangenomen. 

14 november : Hoogmis ter gedachtenis van de gesneuvelden vanwege 
Gemeentebestuur. Namen geen plaats in het koor. Niet veel gingen ter 

offerande. Politiek en menselijk 
opzicht! Na de mis kleine ceremonie 
met rede. Omhaling voor Caritas 
Catholica, 1501 frank. Men voelt 
reeds de crisis in de omhalingen. 

17 november : Koordienst van Mej. 
Pelagie Faes. Zuster van Eerw. Heer 
Jules Faes van Bovekerke (pastoor 
gestorven te Assebroek) leefde ze 
volop in de sfeer van haar broeder. Huis, meubels, boeken, alles 
herinnerde aan hem. EH Faes was een oud leerling van EH C. 
Verschaeve, liefhebber van literatuur en kust, vlaamsgezind dwarsdoor. 
Veel volk in de begraving. Deftige familie. Deed reeds veel plezier aan de 
geestelijkheid van Pervijze onder meer door steeds logement te geven 
aan priesters die geen plaats vonden in de pastorij. RIP.  

20 november : Plechtige Mis ter ere van het H. Hart van Koning Leopold 
III. Overheden nemen plaats in het koor. Doe oproep om te durven ter 
offerande komen om zo de trouw aan de vorst te tonen. Vele mannen en 
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jongelingen deden het. Weinig vrouwen. Het was de gewoonte niet! Na de mis, Koningshymne door Arthur 
Meulemans, gezongen door de schoolkinderen. 

25 november : H. Catharina, patrones van de parochie. Nieuw beeld goed en sierlijk versierd, met 
chrysanten, kaarsen en electrisch licht. Gans de noveen, mis en lof gedaan aan haar altaar. Het was er innig 
en gezellig. Zodat menigeen wenst dat ’s winters daar zou mis gedaan worden. Veel volk in de hoogmis. Vele 
kaarsen verkocht. Gans de noveen waren er vreemdelingen in de kerk. Begin van heropbloei van de devotie: 
voortdoen. ’s Avonds in de kostschool: viering van de H. Cecilia en van pastoors naamfeest. Verzorgd feest. 
Onder meer opvoering in zang en beeld van het Magnificat. Veel bijval. Zal heropgevoerd worden op het 
einde van het schooljaar. 

26 november : St Jan Berchmans. Wel volk in de mis van 7u30 ondermeer de boerenjeugd. Na de mis komt 
het gemeentebestuur zijn wensen aanbieden. Ook het bestuur van Boerinnengilde, vr. BJB, onderwijzers. 

In de Congregatie op den 3den zondag, een 80 aanwezigen. 

29 november : Plechtig jaargetijde Broederschap H. Catharina, goed bijgewoond. 

1 december : St Elooisfeest. Mis aangevraagd door mannelijke BJB. Vele aanwezigen. Weinig boeren. nog 
geen feest die dag. Boerengilde nog altijd flauw. Zal maar beteren met vernieuwd bestuur… 

5 december : Lezing (2de deel) van brief van Mg Lamiroy over Pers en Radio. Tussenin woordje over ‘Het 
Laatste Nieuws’. Een tamelijk groot aantal parochianen kochten vroeger dit blad. Wel verminderd. Toch nog 
wel een 20 die het hebben. Alles van de ‘kant’ van Haverbeke… De liberale pretentie-volle geest van 
sommige Veurne-Ambachters. Bourgeoisie éclairée… fransgezind.’t Betert nooit. 

8 december : OLV Onbevlekt. Beter beeld van OLV versieren. Veel, zeer veel congreganisten in de mis van 
7u30. Vele communies, een 250 tot 300. Vragen dat ze vooraan plaats nemen. 81 aanwezig ’s namiddags. 
Dus behouden ook al valt het feest in de week. 5 deden hun opdracht. Enkele belet doordat het in de week 
valt. Twee onder de jongeren boden zich niet aan voor de opdracht: Rachel Vansteenkiste en Louise 
Lammens (deze gaat niet meer naar de zondagmis !!). ’s Namiddags gewestelijke vergadering te Veurne van 
de mann. Boerenjeugd. Veel volk. Een 46 van onze afdeling. Flink verslag door onze voorzitter Marcel 
Ghyselen. Zang verzorgd door Pervijze. Goed. Doch de groep zangers zou moeten aangroeien. Prachtige 
rede door apotheker Versteele van Veurne, over de Boerenkrijg. Daarna opvoering door de BJB Oostkamp 
van ‘Voor Outer en Heerd’ van Kanunnik Engelen. Goed. Dialect… 

12 december : Omhaling Christelijk onderwijs: 1380,60 frank. Zeer wel. 

15 december : Gulden Mis. Goed bijgewoond. Zelfde uur. Nog meer 
aanwakkeren. 

23 december : Begraving Jozef Feryn. ‘Sinistre obiit’. Sedert jaren wat 
zwakzinnig. Aangegeven als haastig gestorven. Veel volk in de 
begraving. De BJB vormt de haag. Jozef was lid tot october laatstleden 
Broer is bestuurslid. 

24 december : zeer veel volk te biecht ’s avonds. 

25 december : Kerstmis dit jaar te 6u. Zeer veel volk. Alle lichten 
ontstoken. Licht in het stalleken. Ster van Albert Delaleeuwe. Nieuw wit 
gewaad voor celebrant en assistenten, gemaakt door het huis Eug. 
Calmeyn van Brugge. Gift (25000 frank) van de familie St. Martin van 
Pervijze. De laatste, juffrouw St. Martin, stierf te Winkel St Elooi. Ze 
beheerde de grond  die ze bezat te Pervijze in de Veurnestraat aan den 
hr Grymonprez van Winkel St Elooi, mits de kerk van Pervijze te 
begiftigen. Ik geef de voorkeur voor een nieuw gewaad. Heel sierlijk en 
rijk. Goed gekomen in de parochie. De koorkap zal weldra ook 
binnenkomen Polyfornie door de meisjes van Zr Paula. Goed. Best eens 
de mis van A. Meulemans aanleren. Er waren boven de 500 
communies. ’s Namiddags wel volk in de dienst. 
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26 december : Laatste algemene communie H. Hartbond. Veel aanwezigen. Hoogmis voor de NSB. Gewone 
offerande. G. Haverbeke, die naar gewoonte gaat te offerande niet, doch wel te zegen!! ’s Avonds dans in bal 
voor de leden bij M. Morael. Te 4u30 toneelfeest van de Boerinnenjeugd. Ze voeren op ‘Artistenkind’, drama 
in 3 bedrijven, en ‘de dame in ’t zwart’ klucht. Kon beter gespeeld. Te zangerige toon. Spreekkoor stijl. Toch 
nog wel volk, doch min dan anders (men speelt te Ramskapelle en souper van de NSB). Best op andere dag. 
Uur te vroeg? Enkel een 50 mensen te 4u30. 

Vannacht wederom ‘studentenbal’ te Diksmuide. Enkele leden van de BJB gaan ernaartoe. 

Spraak van Kinemavertoningen bij Theuninck in de garage. De uitbater, een zekere Meerseman van Veurne 
vroeg me eerst om de parochiale zaal te gebruiken. Zou eerst inlichtingen inwinnen. Kwam niet meer terug… 
Toelating om cinema te geven bij Theuninck’s gegeven door burgemeester. Alhoewel ik hem gevraagd had 
ook eerst inlichtingen te nemen en nog geen toestemming te geven!! ‘We kunnen toch niet tegen alles zijn’ 
zo zei hij me gisterenavond in ’t toneel. De eeuwige domme dorpspolitiek van Pervijze zit er onder… Wellicht 
zal die cinema niet lang bestaan… in een koude garage… 

Einde 1948. 

De H. Hartbonden tellen een 599 leden. 
BJB en vr. BJB bloeien. Ook VKSJ, ook MV 
Christelijk Syndicaat boven de 100 leden 
Schaduwzijden: 

1. misverzuim: een 20 tot 25, zie eind 1947 
2. kinderbeperking: 24 geboorten … 
3. socialisme: een 30 tal leden. Aandacht van bestuur van christelijk syndicaat erop getrokken. 

Actie voor de zondagsmis beginnen. En ook beter bijwonen van de zondagsmis. 
H. Communies 53.000, Dus 1000 min dan verleden jaar. Min schoolkinderen ter H. Tafel. Dus intenser. 
God dank om het jaar. En Gods zegen over 1949! 

Deo Gratia 

1949 

1 januari : zelfde nieuwjaarbezoekers 

6 januari : begraving (kleine uitvaart) van Pharailde Ooghe, vrouw Jozef 
Maes. Goede oude vrouw. Moeder van René Maes, kernlid MV. Veel volk 
in de begraving.  

9 januari : omhaling Afrikaanse missies : 1400 frank. Zeer wel! 

11 januari : Vergadering bij ZEH Deken. Draag 27110 frank in. 
Gedurende 1948 werd ingedragen 41910 frank. Nog over de 
schoolstrijd. 

30 januari : De toneelgroep St Laurentius van Steenkerke geeft een 
toneelfeest in de parochiezaal. Veel volk. Gedurende het drama wordt 
soms op een ergerlijke wijze gegiecheld… 

De toneelgroep van Pervijze, Spaderycke, die niet meer opvoert sedert 
jaren, kwestie gemengd toneel, zou gaarne wederom toneelavonden 
inrichten. De spelers en speelsters kwamen samen en er werd gestemd 
over de kwestie van mannentoneel of gemengd. Enkel drie verklaarden 
dat het hen onverschillig was. Op 4 februari kwam een delegatie bij mij 
om over die zaak te spreken. Leg het verbod voor van Mgr: geen 
gemengd toneel in katholieke zalen. Had nog inlichtingen ingewonnen bij ZEH Deken, die mededeelde dat 
Mgr vroeger reeds gepolst werd in verband met het verlangen van Spaderijcke. Als ik dit toelaat voor Pervijze, 
dan moet ik het toelaten voor al de parochies. Donderdag aanstaande nieuwe vergadering van Spaderycke. 
Zelf geïnviteerd. 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (december 1948 – juli 1949) 
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De omhaling gedaan ‘Pro Palestina’, bracht ongeveer 2800 frank op, wat zonder twijfel zeer wel is voor 
Pervijze. 

1 februari : Spaederycke. Alles is effen. De oude toneelspelers blijven getrouw, alhoewel Spaederycke 
voortaan enkel met mannenrollen zal spelen. Thuis een vergadering met 19. Bestuur herkozen: 

- voorzitter Albert Delaleeuwe 
- schrijver schatbewaarder : Marcel Van Beveren 
- dirigent : Louis Burie 

Einde maart wordt de Wonderdokter van Janssens opgevoerd. 

20 februari : Biddag ter intentie van Cardinaal Mindszenty. ’s Morgens dringende oproep. Twaalf ijveraars van 
den H. Hartbond gaan rond in de kerk gedurende het Credo met protestkaarten ter ondertekening. 700 
werden uitgedeeld. ’s Namiddags een mandeken achteraan in de kerk om die kaarten voor die het wensen, 
af te leggen. Een 200 afgegeven. Velen hebben ze direct in de postbussen geworpen. ’s Namiddags biduur 
van 2 tot 4u. Een 590 tot 600 aanwezigen. Wel. Kon nog meer. Te weinig mannen! Plechtige Vespers, H. uur, 
processie (met al de fakkels) en lof. Te 4u gedaan. Zeer wel geslaagd. Goede indruk. 

21 februari : Begraving van Medard Van Poucke, Schoorbakke, haastig 
overleden. RIP (was socialistisch gesyndiceerd), een 200 aanwezigen. 
Gans Schoorbakke. Sommigen blijven op de plaats – in de herbergen 
– tot ’s avonds laat. 

22 februari : huwelijk Jozef Goderis – Yvonne Godderis te 11u. Zeer 
schone plechtigheid. Zeer goede jonkheden. Jozef was voorzitter van 
de BJB van Wulpen-Oostduinkerke. Een lid leest een brief achteraan de 
kerk. Beter in portaal!. Aan tafel EH Dewachter, pastoor van 
Stuivekenskerke en EH Huyghe, onderpastoor van Oostduinkerke. EH 
Bulcke was niet vrij. 

26 februari : Retret voor oud-pensionairen en BJB. Gepredikt door EP 
Maeckelbergh. 52 volgden de retret, waarvan 15 van Pervijze (nog te 
weinig van Pervijze). Retret sloeg diep in. Algehele stilzwijgendheid in 
de vrije tijd. Zorgen voor volgend jaar voor nog meer meisjes van 
Pervijze zelf. Duurde tot woensdagmorgen. 

2 maart : Aswoensdag. Min volk dan verleden jaar: Slecht weder en 
geen brief rondgestuurd. Volgend jaar wederom rondsturen. 

6 maart : 1° zondag van de Vasten. Vastensermoenen gepredikt door 
EP Egfried van de minderbroeders te Diksmuide. Volks en dagelijks. 
Wel bijval. 

13 maart : Paashulde (10° verjaardag van kroning) gepredikt over Paus 
Pius XII. Niet vele communies, iets meer dan op andere zondagen. In de 
hoogmis, offerande met uitdeling van gedachtenissen. 400 werden 
uitgedeeld. Dagschoolmeisjes ontvingen geen – dus is naaste maal 500 
aanschaffen. Gans de kerk ging ter offerande en bleef gedurende het Te 
Deum. 

17 maart : begraving te 9u van Pieter Vercruysse, bijna 80 jaar oud. Zeer 
goed en christelijk man. Lid van de Bond van H. Hart. Lange tijd ziek. 
Schone begraving, een 200 man.  

16 maart : bizonder sermoen over ‘Stuur recht’, door EP Godefroy, 
Strooibriefjes in alle huizen langs de post. Goede opkomst. Een 400 
grote mensen. Sermoen niet ‘volks’ genoeg. Toch goede indruk. Later 
brochure ‘Stuur recht’ verspreiden. 

20 maart : Congregatie : 71 aanwezigen. Dit alhoewel reeds een 
sermoen in de kerk bijgewoond werd. 
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22 maart : begrafenis van onbekende soldaat. Enkele maanden geleden werd op het land van Camiel Van 
Slembrouck, Proostdijk, het lijk ontdekt een decimeter of twee onder de grond van een gesneuvelde soldaat 
van ’14-18, naar de knopen te oordelen was het een Carabinier. Een forse mens geweest, lange beenderen, 
volledig en kloek gebit. Wellicht daar gesneuveld in october 1914 en door de overstroming bedolven en met 
slijk overdekt. Geen andere kentekens. Werd vandaag plechtig op ons kerkhof begraven. De kist stond in het 
klooster. Oud-strijders dragen hem naar de kerk. Dienst te 7u30. Overheden namen plaats in het koor. Vele 
oud-strijders in de kerk. Geen redevoeringen. Men vond dat de dienst wat te vroeg gecelebreerd werd. Beter 
te 8u of 9u indien het nog voorvalt van een onbekende soldaat te ontdekken! 

Omhaling Leuven : 1425 frank. 

25 maart : feest in de kostschool. Zeer verzorgd. 

27 maart : Opvoering van ‘de Wonderdokter’ door Spaederycke. Bomvolle zaal. 
Verzorgde opvoering. Vooral Omer Vandenberghe als Manten Boone muntte uit. 
Klein doch flink orkest. De kaarten brachten door de 6000 frank op. Een 
geldinzameling ten huize ten bate van het toneel bracht boven de 3000 frank 
op. De toelage van de gemeente ten voordele van het toneel werd van 500 op 
1500 frank gebracht. Er blijft nog een 5000 frank in kas. De leden van het 
toneel aanvaarden de zaal gans op te frissen aan half daguurprijs. Er zit 
wederom geestdrift onder de ‘Spaederyckers’.  

28 maart : Begrafenis te 9 u van 
Madeleine Cuvelier, dochter van Samuel 
en Euphrasie Vergote (sic, moet Vermote 
zijn). Oud 42 jaar. Was 40 jaar ziek en te 
bed. Ging tweemaal naar Lourdes. RIP. 

3 april : Passie-zondag. Naar verzoek van 
Paus Pius XII werden door een priester twee missen gecelebreerd, een 
voor elke gewone mis. Goede opkomst in die missen gecelebreerd ter 
intentie van de Paus en voor de vergiffenis der zonden. Geen volk bijna 
in de aanbiddingsuren van 11 tot 2u. Bijzondere schikkingen treffen ten 
volgende maal. Omhaling voor Radio Vaticaan : 1710 frank. 

7 april : Eerste Communie. Ook op die dag te Brugge. 24 kinders (13 
jongens en 11 meisjes) deden hun 1° Communie. Zeer stichtend. 
Kerksermoen: opleiden tot echte christen mensen, grote taak van de 
ouders! 

8 april  Boetetocht. Op initiatief van het Mannenverbond voor K.A. (?) 
werd een boetetocht gehouden langs de Veurnestraat en een 
Kruisplanting in de weide bij de melkerij. Oproep in de missen de vorige 
zondag. Klokgeluid te 7u. Samenkomst te 7u30 in de kerk. Kruis van 4 

m. gemaakt door Georges Decroos. Gedragen door drie BJB’ers. Schoolkinderen en kostschooliersters gaan 
vooraan na het processiekruis. Dan het houten kruis. Daarna de leden van het MV die luidop voorbidden (best 
verdelen over gans de stoet naaste maal). Vele mannen gingen mede. Langs de weg, waren (op aanvraag) de 
lichten van de etalages gedoofd. Aan alle huizen, aan een venster een kruis tussen brandende kaarsen. Drie 
huizen uitgezonderd (S. Bossuyt, gaat nooit naar de mis, Boucquez en Fl. Van Kemmelbeke – last ontzien ??). 
Kort sermoen aan het kruis na gezang. Guur en koud weder. Dan terug naar de kerk en kort lof. Zeer goede 
indruk. Volgend jaar opnieuw en met meer luister (onder meer ook kajotters kruis doen dragen – langs de 
Molenstraat terugkeren enz…) 

5 april : Begrafenis te 9u van Maria Ploem, vrouw Hector Vandamme, wonende in ‘De 
Karpel’, 52 jaar, doodverschoten!. In drie uur tijds gestorven. Moeder van 11 kinders…. 
Veel verdriet van de familie en van de vele kennissen. Bij de 400 mensen woonden de 
begrafenis bij.  

10 april : Palmzondag. Palmprocessie op ’t Asplein. Volgend jaar het volk verzoeken te 
komen te 9u30. Verklede processiegroep. Hosanna van L. De Voghel doen aanleren en zingen. Allen blijven 
buiten. Kosters met enkele zangers binnen. Omhaling Heilig Land : 1200 frank. 
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11 april : Begraving te Adinkerke van ZEH Alb. Declerck, pastoor aldaar. Zeer veel volk in de dienst. Was er 
zeer gaarne gezien. Aldaar 27 jaar pastoor geweest. RIP. 

Goede Week : goed de uren aankondigen. Dringende oproep om de diensten bij te wonen. Diensten verzorgd, 
tamelijk veel volk. 

Palmzondag : passie zingen met EH Onderpastoor en Koster. Zo duurt de mis (zonder sermoen) een uur. 
Kerkheren en andere om een palmtak doen komen. 

Witte Donderdag : mis te 7u30 en vragen dat velen in die mis zouden communiceren. BJB verwittigen om het 
baldakijn te dragen ’s morgens en ’s avonds. Meer fakkeldragers. Twee wierookvaten. ’s Avonds dienst te 7u. 

Goede Vrijdag : kerk open te 6u30, dienst te 7u. Ook mannen doen het kruis vereren onder meer de BJB’ers 
en ijveraars H. Hartbond. Misdienaars goed voorbereiden. Aanwakkeren om te 3u het werk stil te leggen en 
in de kerk (kruisgebed) of thuis te komen bidden. 

Biecht kostschool dinsdagavond, dagscholen woensdagmorgen. 

Paasavond : enkel de zusters te 6u. De VKB en MV aanwakkeren om te komen. Misdienaars dienen beter 
opgeleid (functie, plaats) nog wel communies (na de communie van de celebrant). Gedaan rond 8u15. 

14 april : bezoek van Prinses Josephine Charlotte. ’s Morgens vernomen door de Rijkswacht dat de prinses 
naar De Panne komt en voorbij Pervijze komt. Dit rond 11u30. Burgemeester werd ’s avonds te voren door de 
Gouverneur verwittigd. Doe de pensionairs de mensen verwittigen van de komst. Rond 11u vele vlaggen en 
portretten van Koning, prinses en koninklijke familie aan de vensters. Ook menig opschrift om ze te 
verwelkomen en de wens uit te drukken dat Leopold III zou terugkeren. Rijkswacht in groot ornaat. Wel volk 
rond 11u15 aan de Kruiskalsijde. Men wacht en wacht. Getelefoneerd naar Tielt en Lichtervelde om te weten 
of de stoet reeds voorbij is. Rond 12u30 nog niet te Tielt. Kinders naar huis gestuurd om te noenmalen. Rond 
1u terug. Aankomst rond 1u45. Eerst auto van de Gouverneur (A.92). Kort daarna twee auto’s van de pers, 
dan rijkswachters per moto en de auto van de prinses (A.20). Gejuich. De auto blijft staan en Noëlla Declerck, 
pensionaire van Roeselare biedt de prinses de ruiker aan, met een kort toespraakje. De prinses aanvaardt en 
zegt ‘Hartelijk dank’, geeft de hand aan Noëlla, enkele zusters en enkele vrouwen. Doch de auto schiet 
wederom in gang. Tientallen zijn tot de auto doordrongen. De rijkswacht fluit en roept en de stoet zet wederom 
aan. Iedereen is blij dat de auto in Pervijze stopte en dat men ‘haar’ gezien heeft. Rond 4u30 komt de stoet 
wederom voorbij en de schoolkinderen juichen toe. Pervijze heeft zijn koningsgezindheid zeer goed bewezen. 
Jammer dat het ‘gemeentebestuur’ meende dat niets diende gedaan, daar het toch maar een ‘doorpassage’  
zou zijn. 

17 april : Pasen. Zeer veel volk in de 1° mis. Stoelen tekort. Veel communies. We gebruiken voor de 2de maal 
de nieuwe beste gewaden. Jammer dat we geen ‘koor’ hebben om de grote diensten op te luisteren. Misschien 
met meester Markey? ’s Namiddags wel volk. Sermoen. 

Begrafenis van twee mensen uit het manhuis: Engel Schoorbaert (te Oostduinkerke) en Louise David (van 
Eggewaarts) ook, op 19 april van René Clarys, te 10u30. Sedert 
lang zwakzinnig. Boerde te Sint Joris.  

24 april : Beloken Pasen. Hoeveel hielden hun Pasen niet ?? 

Louis Villeirs (gescheiden van vrouw), Julien Peel (socialist), 
Robert Denolf (soc.) Victor Denolf (soc.) Michel Depaepe (soc.) 
zonen en dochter De Groote, Servaas Bossuyt (liberaal), Julien 
Monstrey en vrouw, Notredame en vrouw (Snoek – onregelmatig 
huisgezin), vrouw Dubois (Snoek), Georges Morael (liberaal), 
Octaaf Debbaudt (liberaal), Emiel Decock (soc. ?), de Cuvelier’s, 

Frans Ceulemans en vr. Sidonie Vandenbussche (onregelmatig huisgezin). 

Sommige in Schore, sommige in Diksmuide of elders (gebr. Degraeuwe). Schreef naar Mgr dat er ongeveer 
een 20tal hun Pasen niet hielden, waaronder vier die publiek samenwonen. De meeste van de andere zijn lid 
van het socialistisch syndicaat (15), dat nu nog een 30 leden telt. 

28 april : begrafenis – hoge dienst te 10u30 – van juffrouw Arnolda Vanbesien, zuster van EH Vanbesien. 
Was meer dan een jaar ziek. Veel volk in de begrafenis.   

Engel Schoonbaert René Clarys 
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1 mei : Installatie van ZEH Alfons Vandenberghe , pastoor te Adinkerke. ‘Oyenkerke’. Zeer veel volk. De BJB 
van Pervijze stapt met een 20 man in de stoet. Lange stoet en vooral lange tocht. De boerenbevolking schonk 
hem een auto (Vanguard 98.500 frank). Pervijze gaf ongeveer 5500 frank. Vijf boeren weigerden iets te geven 
(Godderis, Karel Beuselinck, Maurice Driesse, Richard Depuydt en Oscar Vanlerberghe). Ter memorie! 

3 mei : huwelijk August Ghillebert – Maria Crombez. Maria is de nicht van Adronie, de gewezen dienstmeid 
van wijlen pastoor Vanderghote. Ze was ijveraarster van de 1° vrijdagbond. 

8 mei : omhaling christelijk onderwijs. 

10 mei : bedevaart van de BJB naar Lisieux. We vertrekken uit Pervijze te 4u30. Een dertigtal gaan mede 
waaronder 16 van de afdeling Pervijze (1 van Pervijze, 7 of 8 van Stuivekenskerke, 6 of 7 van Oostkerke en 
Lampernisse), 10 van Oudenburg, 3 van Zillebeke. 

15 mei: Congregatie, een 65 aanwezig. 

17 mei : Bedevaart van de BB naar Izenberge, een viertal auto’s van Pervijze 
gaan ernaartoe. 

22 mei : omhaling voor de behoeftige plechtige communicanten: 1600 frank 

26 mei : plechtige communie: 24: 10 jongens en 14 meisjes. Slecht weder. 
Volgend jaar nog meer steunen op de Geloofsbelijdenis. In de hoogmis? 

27 mei : begravenis Chantily Vandaele, vrouw August Nowé. Lang ziek geweest. 
In de Burgerstand: Gentilia!! 

29 mei : Missiefeest van de H. Kindsheid. Niet veel volk. Te laat in de zomer 
ofwel een gevolg van de uitdeling van speciale genummerde kaarten. Meer 
propaganda volgend jaar. Zuivere opbrengst : ongeveer 2300 frank. 

5 juni : Sinksen. Wel communies, weinig volk in het lof. Omhaling voor de kerk: 
ongeveer 1800 frank, zeer wel. 

8 juni : Grote Boerinnendag te Veurne. 17 leden van Pervijze nemen eraan deel. Te weinig (100 tal leden!). 
Redevoering door G. Mullie, Mgr Cruysbergh (onder meer over onze reis naar Lisieux), minister Orban. 
Ontspanning door BJB Gyverinkhove. Op vrijdagavond 27 mei stierf schielijk ZEH Desaegher, deken van 
Veurne. Uitvaart - zeer indrukwekkend en zeer verzorgd - op 1 juni. Zeer sympathieke en heilige priester. Zeer 
goed voor de priesters van de dekenij. RIP. 

12 juni : H. Hartfeesten te Diksmuide. Prachtig geslaagd. Zon ’s namiddags. Openluchtspel zeer goed. Een 
100 van Pervijze in de stoet. Te weinig! IJveraars ontbraken! 

15 juni : huwelijk Georges Vermote – Robertine Dehaese, te 10u. Beide muziekliefhebbers, gaan naar 
Nieuwpoort wonen. 

16 juni : H. Sacramentsdag. Pl. communie in de kostschool. Vier Pl. 
communicanten waaronder één van Pervijze, namelijk Jeanne Bossuyt. 
Haar vader afwezig op de Pl. communie. Is van Koekelare. 

19 juni : Processie.  Nog te weinig mannen en jongelingen. Schooljongens 
doen samen gaan. Vlag van de H. Hartbond achter H. Sacrament doen gaan 
en de leden aanwakkeren de vlag te volgen. Wierookvat doen kuisen, ook 
het zilveren. BJBers in uniform, de eerste met de fakkels. Ten huize 
bezoeken of omzendbrief sturen. Voor de eerste maal sedert de oorlog een 
muziek aan de kop. Muzikanten uit de twee muzieken van vroeger. Als 
toneelmuziek. Goede inzet. Speelden goed. Allen meegaan in de processie. 
Aansluiten van zohaast de processie voorbij uw huis is. 

Omhaling Basiliek Koekelberg : 1300 frank. Zeer wel. 

23 juni : begravenis Leontine Storms, weduwe Henri Dehaese, geb. 17 mei 
1858, dus de 91 jaren voorbij. Oudste parochiaan. RIP. Een 150-200 
mensen aanwezig.  

Grafzerk Vandaele-Nowé 
kerkhof Pervijze 
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24 juni : Bloemenhulde ter ere van H. Hart. Te 4u30 gesteld. Beter nog te 4u of 4u15 ? Vele bloemen, schone 
ruikers. Dit jaar doen we de bloemen leggen in de kerk, in de vorm van het H. Hart, voor het beeld van de H. 
Catharina. Meester Markey begeleidt de zang met z’n instrument. Zeer goed. Zang gedurende het Lof goed 
verzorgd. 

24 juni : H. Hartfeest. Vele communies. Aan zeer vele huizen hangt de vlag uit. Zouden we het H. 
Hartmonument niet kunnen versieren die dag met draperijen? En zou de toewijding van de gemeente niet 
plechtig kunnen hernieuwd worden die dag? 

26 juni : Verkiezingen. Kalme propaganda. Twee meetings van de CVP bij Vandeweghe’s. Weinig volk telkens: 
20 tot 30. Een liberale meeting bij Jeroom Vanlerberghe: 30 tal aanwezigen waaronder 6 of 7 van Pervijze, 
waaronder CVP gezinden. Niet veel plakkaten: de mensen verbieden overal hun muren te bevlekken. Meest 
nog van Liberalen en Socialisten (4 en 1). Enkele propaganda auto’s van CVP en vooral van de Liberalen. Wat 
zal de verkiezing vandaag opleveren? Zeer korte aanwakkering om goed en geldig te stemmen, gezien het 
belang van de verkiezingen voor het geloof. 

Goede uitslag. 105 CVP’s in de Kamer. Volstrekte meerderheid in de Senaat. Grote vooruitgang van de 
Liberalen, ook in West Vlaanderen. Jammer van de scheurlijsten. 200.000 stemmen verloren… 

Ook Advocaat Vanglabbeke wederom verkozen. Lichte achteruitgang van zijn partij in de distrikten Veurne en 
Diksmudie, lichte vooruitgang in het district Nieuwpoort waartoe Pervijze behoort. Op de 700 stemmen van 
Pervijze, wellicht een 50 voor de socialisten, een 250-300 voor de liberalen. Sommige stemmen voor een 
liberaal uit traditie, andere om G. Haverbeke, andere om de beloften van de liberalen (25 % vermindering op 
de belastingen). Ons volk dient meer ingelicht, ontwikkeld. Ons volk van Veurne-Ambacht is niet diep 
godsdienstig, wel goed doch dit voldoet niet. En te weinig ontwikkeld. Gelukkig dat het aantal Katholieke 
dagbladen aangroeit. Een CVP comité dient ingericht. Voordrachten in BB, Boerinennengilde, BJB, Syndikaat, 
enz… MV moet doorwerken. 

30 juni : Uitstap van de knechtenschool naar Frans-Vlaanderen. Langs den Abeele naar Kassel. Oud schoon 
Vlaams stadje, nogal gehavend door de oorlog. Gesprek met ouderling van Kassel. Iedereen kent Vlaams! 
Doch in de scholen verfranst men de jeugd… In de kerk de Vlaamse namen op de lijst van de gesneuvelden. 
En een tweetalig opschrift : Ider word versocht niet te spouwen op den grond… ’t Is al. Arm Vlaanderen, arme 
prinselijke taal! Monument van Foch. Dan naar Sint Omaars. En al die Vlaamse dorpjes: Bavinkhove, Peene 
enz… Geen Vlaams meer in Sint Omaars. Enkel nog enkele beenhouwers en bakkers die komen van den 
buiten. Heerlijke kerk… Ons oud bisdom… De heerlijke toren van de aloude St Bertensabdij is verleden jaar 
nedergestort, door gemis aan zorgen… Onze grote Vlaamse abdij, vanwaar de monikken kwamen die Veurne 
Ambacht tot het Christendom bekeerden… Vandaar naar Bonen (Boulogne) ook een stuk Vlaanderen. Zie de 
oude kruisen…Vandaar langs de zee naar Zandgat (Sandgate…) waar het zand aan het strand begint. De 
jongens lopen in zee. Dorpje van ongeveer 600 zielen. Een eigen pastoor. 
Anticlericale onderwijzer. Toch nog priesterroepingen. Dan langs Kales 
(moderne stad), Cap Griz-nez, Grevelingen, naar Duinkerke. Bij Vlamingen 
van Hondschote. De streek is zo Vlaams: ’t Blote van Frans Vlaanderen. Rond 
8u thuis. Schone maar toch droevig. 

1 juli : Overlijden van Hector Vandamme. Dronk veel en nog meer sedert 
tragische dood van zijn vrouw op 31 maart. Geen moed. Verdronk al’t geld 
dat zijn kinderen wonnen. Maakte schulden. Heeft zich in dronkenschap een 
kogel door het hoofd gejaagd (was jachtwachter). Naar Brugge geweest ten 
einde toelating te bekomen om hem kerkelijk te begraven. Toegelaten mits 
mis in de vroege morgen. Mis en begraving te 8u. Gedragen door oud-
strijders. Belgische vlag op de kist (was oud-strijder ’14-18). Wel volk. Veel 
verdriet bij de kinders. RIP.  

3 juli : Biddag. Wel volk te biecht en te communie, zoveel te meer dat de H. 
Hartbond op deze dag werd gehouden. Niet veel volk in het Lof. 

10 juli : Priesterdag gehouden. Eindelijk is er wederom een jongeling van 
Pervijze die prieser wil worden, namelijk Michel Vandeweghe, zoon van Gustaf (van Ruiselede) en Maria 
Florizoone (van Wulpen), de jongste zoon van een familie die zes kinderen in leven telt. Door en door katholiek 
gezin. Michel studeerde te Nieuwpoort en te Veurne. Hij gaat binnen te Scheut, Deo Gratia! 
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10 juli (vervolg) Omhaling iets boven de 2000 frank. 

Vandaag feest in de kostschool. Programma wat min aantrekkelijk en volks dan de vorige jaren. Veel volk. 
Oproep voor ons christelijk onderwijs en voor het pensionaat. Thans een 70 leerlingen doch een 25 ter 
minste komen niet terug. Rekrutering gaat moeilijk onder meer door de vrees dat de kinderen tot 16 jaar 
school zullen moeten gaan. En dan het Frans leren, naaien en koken. Dient aan ons pensionaat geen 
nieuwe richting gegeven: huishoudkunde en familiale opvoeding? 

11 juli : Eén vlag in Pervijze, de mijne. Steeds duurt de inzinking in Pervijze. 

17 juli : Congregatie. Een 50-tal aanwezigen. De vorige jaren op die juli-zondag enkel 38. Vandaag een 8 of 
9 nieuwe. Altijd dezelfde afwezigen: de elite die per auto uitgaat of 
familiale ontvangst. Spijtig! 

20 juli : begrafenis René Villeirs, een brave werkman die door een 
kwetsuur aan een vinger de klem kreeg en stierf in de kliniek van 
Oostende. RIP.  

Vandaag bedevaart naar Gistel-Brugge-Oostakker en Gent (H. Rita). Een 
goeie 50 gaan mede. Twee autocars die te 6u30 vertrekken. Huis 
Ranson (wat verouderde cars). Blijf thuis reden van de begrafenis. EH 
Vanbesien doet mis te Gistel. Reis verderop meegemaakt door EH 
Bulcke. 

21 juli : Een 5-tal vlaggen. De volgende zondag Te Deum. Bijna alle 
overheden aanwezig, uitg. G. Haverbeke en C. Clarys. Deze pikte zijn 
koolzaad af die zondag… 

31 juli : Hoogmis opgeluisterd door de Laudaten van OL Vrouw van 
Kortrijk, dit ter wille van hun oud-proost. Kwamen met autocar (Lo-
Pervijze-Nieuwpoort-Veurne (Boetprocessie)-De Panne, een 50-tal 
Kortrijknaars en goede kennissen. Mis van Perosi in twee stemmen. 

Ontvangst in de pastorij. Wel volk in de hoogmis. 

6 augustus : Begrafenis Emiel Goemaere, postmeester. lange tijd ziek door wonde aan 
het been. Thans bezweken door hartcrisis. Wel gezien door gans de bevolking om zijn 
gedienstigheid en eerlijkheid. Dronk gaarne een pot bier… In de grond brave mens. Nog 
misdienaar geweest ten tijde van pastoor Duclos. Veel volk in de begrafenis. RIP.  

Er wordt op 31 juli gewezen op het verbod van ’s zondags te werken, tenzij in nood en 
op de noodzakelijkheid de toelating te vragen om ’s zondags de mis bij te wonen in de 

kloosterkapel. Voortaan dient een geschreven toelating aangevraagd te worden. Er waren misbruiken: goed 
onthaald. 

7 augustus : vergadering BJB na de hoogmis : veel volk. 

15 augustus : Processie. Goed bijgewoond. Vele auto’s langs de baan. De meeste stoppen en de reizigers 
knielen. Maar toch nog te weinig mannen in de processie. Niet alle fakkels bevestigd. Muziek vooraan. 
Volgende maal moet ook de vlag van de H. Hartbond meegaan. 

Daags te voren installatie van ZEH Vandenberghe als deken van Veurne. Verzorgde en schone stoet. 
Welgekomen in Veurne. 

Vaste onderpastoors: 

Zaterdag 13 augustus brief van ZEH Verhamme, president van H. Seminarie die laat weten dat Mgr aan 
Pervijze een onderpastoor wil geven. Eerst dient gezorgd voor een woning. Het verwacht antwoord daarover. 
Al de pastoors met ‘zondag-onderpastoor’ ontvingen dergelijk schrijven. Naar een woning uitgezien. De 
laatste onderpastoor EH De Bergh bewoonde het huis van de Maatschappij der Christelijke Werken van 
Pervijze in de Veurnestraat. Thans bewoond door ZEH C. Van Besien, de rustende pastoor. De vier huizen 
toebehorend aan de kerkfabriek zijn verpacht. Ze staan in de Diksmuidestraat en worden nu bewoond door 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER  (juli 1949 – februari 1950) 
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Camiel Delaleeuwe (oude onderpastorij), Medard Nowé, Georges Vandaele en Pieter Deblieck. Het klooster 
bezit een huis in dezelfde straat, geërfd van Emiel Leplae, en dat bewoond wordt zonder pachtcontract door 
Frans Dolfen, tegen 1500 frank. Hij verwacht een vaste benoeming in de post als bode, hier of elders en zou 
dan verhuizen. Dan zou de nieuwe onderpastoor aldaar gaan wonen. ZE Moeder en ZEH bestuurder van 
Roeselare gaan akkoord. 

De laatste onderpastoor R. De Bergh (° West-Vleteren 09/03/1891) kwam in Pervijze toe in november 
1922 en werd onderpastoor te Wielsbeke in september 1930. In maart 1941 pastoor te Sint Pieterskapelle 
en in juli 1949 pastoor te Slijpe. De volgende onderpastoor zou EH J. Toussaint zijn (° Meenen 1881) doch 
hij weigert, verblijft ondertussen te Meenen. 

Toen werden Zondagse onderpastoors uit het college van Nieuwpoort benoemd, namelijk EH G. 
Vandenberghe, tot februari 1936 toen hij principaal benoemd werd van het college te 
Izegem. In juli 1944 trad hij binnen in het klooster der Karmelieten : EP Hilonius. 

EH Cesar Denorme (° Veurne 20 dec 1902) van februari 1936 tot aug. 1939, alsdan 
onderpastoor benoemd te Beveren bij Roeselare.  

EH F Catrysse (° Veurne 27 mei 1912) van aug 1939 tot dec 1944, alsdan onderpastoor 
te Nieuwpoort 

EH A Bulcke (° Steenkerke 28 maart 1918) van dec 1944 tot … sept 1949. 

21 augustus IJzerbedevaart. Meer bedevaarders uit Pervijze, geen krans van het 
gemeentebestuur. Eén vlag… 

24 augustus : Geld van goede werken (Koekelberg, Kristelijk Onderwijs, Priesterroepingen, nieuwe kerken) 
ingedragen bij EH Deken, 7100 frank. 

2 september : Begrafenis Henri Titeca, Zestiende begraving dit jaar. Al 
volwassenen, geen kinderen. Henri was vader van 21 kinderen. Hij 
was van Booitshoeke. Had een broeder Karmeliet overleden in Indië. 
Een godvruchtig mens en in alles voorbeeldig. RIP 

3 september : Kermis. Omhaling van de kerk + private gift 4030 frank.  

Kermis met 9 velokoersen! Record. 

toneel: ‘Robrecht & Bertrand, dinsdagavond. Veel volk in de zaal. 
Duurt tot 12.15 u. Danszalen (Teuninck en Jozef Vanlerberghe), vooral 
de eerste ontving veel volk. Open tot 2-3u, veel te laat. Burgemeester 
verwittigen. Ten tijd van G.v.H. werden ze op bevel van de Rijkswacht 
gesloten te 1u. 

7 september : Dag waarop een nieuwe thans 
bestendige onderpastoor benoemd werd, namelijk 
EH André Cauwelier, ° Moorslede 15 juni 1923, 
priester op 22 mei 1948, bewaker van de lagere 
afdeling college Diksmuide. Komt in Pervijze op 9 
september. Zal voorlopig het huis bewonen van de 

weduwe A. Decat, in de Molenstraat 20. Welgekomen in de parochie. Doch iedereen treurt om het heengaan 
van EH A. Bulcke. Komt wellicht terug voor den H. Hartbond.  

11 september. Enkel één buiten de twee die er vroeger gingen, gaat naar de Staatschool, namelijk Walter 
Deceunynck, de zoon van de garde. Naar de Middelbare School van Veurne. Ging drie jaar naar Diksmuide’s 
college. Er was eerst spraak van te gaan naar het college van Ieper. Er werd aan de ouders grote 
vermindering op de prijs toegezegd. Niettemin … Nu zijn vader helt om niet meer te zeggen naar de kant van 
G. Haverbeke. Was onder meer aanwezig op de meeting van den liberale kandidaat Van Glabbeke. Toch 
zeer spijtig. En dat na herhaalde lezing van de vermaning van het Belgisch Episcopaat. Ook de zoon van 
landbouwer André Coene gaat naar het Staatsonderwijs. Was leerling van het college van Nieuwpoort en 
gaat nu naar de Landbouwschool van Diksmuide. A. Coene is nogal liberaalgezind … spijtig. 

Einde september, ontgraving van Franse soldaten: op ons kerkhof liggen een aantal Franse soldaten 
begraven. Ook van de oorlog 1914-18. In de meidagen en begin juni werd gevochten aan Schoorbakke 

Cesar Denorme 
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tussen het terugtrekkende Franse leger en de aanrukkende Duitsers. Twaalf werden op het kerkhof van 
Pervijze begraven, namelijk Etrillard Alexander, Gatel Jules, Garrin Jean, Guguen Marc François, Guiheux 
Emile Marcel, Lefeuvre François, papil Anthème, EH Daniel Maurice, Lacombe Gaston Michel, Bled Robert 
Emile, Bourgeois Pierre Marcel, Le Rigoleur François. 

Er liggen op het kerkhof nog andere Franse soldaten begraven, gesneuveld in de oorlog 1914-18, van één is 
de naam bekend, namelijk Louis Bance, 8° BCP. Alsook verscheidene ‘onbekende’. Ze werden ontgraven in 
1940 toen men aan het station, rechtover Demolder’s loopgraven dolf. Daar lagen wel een tiental 
geraamten. Enkel drie schedels werden gevonden. Zo werden ze samen onder drie kruisen begraven. 

In october 1949 werden de Franse soldaten, wier familie de stoffelijke overblijfsels aanvraagden, op kosten 
van het ‘Ministère des Ancien Combattants et Victims de la Guerre’, ontgraven en naar hun respectievelijke 
dorpen en steden gevoerd. Voor de eerste ontgravingen werd een bijzondere plechtigheid gehouden. Wat de 
andere betreft, van hogerhand werd erop aangedrongen dat de ontgraving in alle intimiteit zou gebeuren. Zo 
was het ook te Pervijze. Heer G. Haverbeke had wel door bemiddelijking van Cyriel Hosten, doen zeggen dat 
hij van hogerhand (wellicht de Nationale Strijders Bond ?) aangewezen werd, om de ontgraving bij te wonen. 
Doch de burgemeester wees op de richtlijnen hem gestuurd door het Ministerie. Waren dan ook enkel 
aanwezig benevens twee parochianen die bij de ontgraving hielpen, namelijk Georges Decroos en Jozef 
Vermote, de hr. Burgemeester Ryckewaert, de dienstdoende secretaris Germain Demuynck, de veldwachter 
Medard Deceuninck, een lid van de Rijkswacht en EH Pastoor, van de gebeurtenis verwittigd door de 
Burgemeester en G. Decroos. 

Daags te voren waren de 8 lijkkisten toegekomen, grote platte kisten onderaan gevuld met zaagmeel. Er bij 
een grote witte doek. G. Decroos moest ’s avonds de graven uitdelven tot bij de kisten. 

De dag zelf van de ontgraving kwam de Franse auto toe rond 8u. Twee Fransen, ondermeer een ‘ontgraver’, 
traden eruit. Direct werd met de ontgraving begonnen. Jef Vermote sloeg christelijk een kruis. De eerste die 
ontgraven werd was EH Daniel. De bovenste plank van de kist was ingedrukt zoals trouwens van al de 
kisten. Ze werd af getrokken en een geraamte … met schoenen aan kwam aan het licht. De ontgraver met 
lange zwarte gummi-handschoenen daalde neder in de kuil en nam, beginnende met de voeten, de 
beenderen uit de kist en legde ze op het grote witte doek. dat nevens de kuil open gespreid lag. De schedel 
bevatte een volledig vals gebit. Eenmaal al de beenderen opgeraapt – tussen een zwarte stofferige materie 
– werd de witte doek toegevouwen en in de nieuwe kist nedergelegd. Het deksel erop de vijzen toegedraaid, 
de plaat met de naam van de gesneuvelde erop gevestigd. En nu de volgende. Bij twee werd een rozenkrans 
ontdekt, ook enkele plaatjes met de naam op. Op mijn bemerking dat de eerste ontgraafde een priester 
was, werd door de Franse heren niet gereageerd. Wat paperasserie, verslagen op verscheidene exemplaren. 
Eenmaal de acht kisten gevuld en toegedaan waren, werden ze op een tweewielkar gelegd. Et maintenant, 
messieurs, formons un petit cortège pour accompagner les cercueils jusqu’à l’auto. Allen werden daarna 
uitgenodigd, de pastoor niet. De garde deed de burgemeester zijn scherp aan. De driekleur en de stoet zette 
aan. De pastoor bleef bij de kuilen om te bidden voor de gesneuvelde Bretoenen. Eenmaal de auto geladen, 
werd hij voor de ingang van het kerkhof geplaatst. Aan niets kon men zien dat er daar lijken van ‘héros’ in 
geborgen lagen. Noch licht, noch kruis. Enkel een Frans vlagje met een klein rouwstrikje aan. Enkele uren 
bleef de auto zo staan, terwijl de heren gingen dineeren bij Hector Scheirsen. Zo 
werden de 8 eerste van de hierboven aangegeven lijken ontgraven. Arm 
Frankrijk, arme ‘helden’. RIP. 

27 september : omhaling Leuvense universiteit. 

1 October : lof te 6u. De kostschool kan het lof niet bijwonen daar er studie is 
tot 6u30. Veel schoolkinderen wonen het lof bij, soms een 70-tal. Ouders een 
20-30 grote mensen. Te weinig! 

2 october : H. Hartbond op die zondag, daar ’s anderendaags biddag. Pater 
Aquilin blijft drie dagen. Sermoenen wat boven het hoofd en wat eentonig. ’s 
Namiddags sterft schielijk te Woumen Hector Degraeuwe, 32 jaar oud. Nam ’s 
morgens deel aan de algemene communie van de H. Hartbond. Hij werkte als 
mechanieker bij de dorsmachines van Costenoble van Veurne. RIP. Volgende 
donderdag begraving onder grote deelneming (ongeveer 320 aanwezigen).  
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3 october : Biddag. Goede opkomst. Ook ’s namiddags. Er wordt omzeggens niet gewerkt op het land. 

10 october : Overlijden van Modest Degraeuwe, de vader van Hector 
die de vorige week schielijk overleed. Modest was sedert maanden 
ziek. Nooit zo’n uitgemergeld lichaam gezien. Werkelijk van uitputting 
gestorven. Volgende donderdag begraven. Wel volk. RIP. Was ook lid 
van de H. Hartbond.  

Kinema in de toneelzaal.  

De heer Meysmans van Veurne, die gedurende een jaar kinema-
vertoningen gaf in de garage Theunynck in de Veurnestraat, vroeg 
toelating voortaan te geven in de zaal. Met toestemming van Mgr 
Lamiroy werd die toelating gegeven. De zaal wordt de maandag 
verhuurd. We dachten dat die ’verhuizing’ de volle goedkeuring 
wegdroeg van Theunynck. Dit bleek naderhand niet juist te zijn. Hij 
deed beroep op een andere cineast uit De Panne, en zo geeft ‘Luxor’ 
een kinemavertoning in die garage iedere zondagavond… Beide 
cinema’s zijn zo aan de gang. De mannen van G. Haverbeke zien er 
een gelegenheid in om EH Pastoor wat te plagen, alhoewel hij er niet 
om gewerkt heeft om de cinema in de zaal te vestigen. Het enig 
voordeel is dat de kineast thans enkel goede films zal draaien. Spijtig 
dat de dwaze ‘politiek’ zich in die zaak mengt. Nu de tijd zal uitwijzen 
welke van de twee cinema’s het houden zal. 

16 october : de ziekenbond bestaat 50 jaar. Feestvergadering goed bijgewoond. De heer Crombez geeft de 
beste uiteenzetting. Dit jaar overtreffen de Christelijke Mutualiteiten de Bond Moyson in ledentotaal. Ook 
wat betreft de verplicht verzekerden. 

19 october : Huwelijk te 9u van André Blanckaert en Maria Cuvelier, beide van Pervijze. Leden van de H. 
Hartbonden en Maria getrouw lid van de Congregatie. 

22 october : begraving (hoge dienst te 10u30) van Henri Verfaillie, molenaar op rust. 
Bezweek na korte dagen van fleurus. RIP.  

23 october : Tweede opvoering van ‘Robert en Bertrand’ door Spaederycke. Nogmaals 
volle zaal. Te weinig orde in de zaal. Stoelen te dicht bij toneel, te veel gepraat. Kunst? 
Volksontwikkeling? 

Missiezondag : ongeveer 5300 frank. Min dan de vorige jaren. Vele boeren ontvingen hun 
belastingbiljet (oorlogswinst, heffing op kapitaal…) 

30 october : Christelijk Koningfeest. Kostschool op verlof. Enkel de BJB met pots in de Hoogmis. Enkele BJB 
mannen met hemd aan. Volgend jaar voorbereiden. Plaats in middenkoor – vlag. Ook de namiddag BJB. Ook 
de VK’s die thuis zijn – vlag. Lied in de mis. 

1 en 2 november : Allerheiligen en Allerzielen. Veel volk in de twee missen op de hoogdag. Vele communies. 
Kerkhof goed gereinigd, vele bloemen, doch vervrozen… 

5 november : in de zaal film ‘Lied van Bernadette’. De schooljeugd en kostschool wonen de 
namiddagvertoning bij. 155 kinders. Prachtige film doch opeens een defect aan de electriciteit toen de 
vertoning nog een half uur moest duren. 

11 november : Enkele vlaggen. Mis te 9u voor Hector Vandamme vanwege de NSB, de vlag in het zijkoor. 
Die dag op het gemeentehuis, overhandiging door het gemeentebestuur van decoraties aan 7 of 8 oud-
strijders. De heer Haverbeke is er niet bij, ofwel omdat hij er geen recht op heeft (waarschijnlijk zo) ofwel 
omdat hij het juweel niet wil ontvangen uit de handen van de burgemeester (zo beweert hij). 

13 november : te 10u30 Plechtige Hoogmis voor de gesneuvelden vanwege de gemeente. De overheden 
zitten in de kerk daar waar ze hun stoel hebben, volgend jaar in het koor. Geen vlag van de NSB. Offerande. 
Na opwekking gaan alle mannen ter offerande. De vrouwen niet. Volgend jaar ze ook uitnodigen ter 
offerande te gaan. Na de mis Nationaal lied. Korte plechtigheid bij de Calvarieberg. Kaarsje brandt in de 
lantaarn. Na lied van René Declerck, rede door de burgemeester, nederlegging van bloemtuil. Daarna 
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Nationaal lied en Koningshymne. De burgemeester verstrooid, brengt een soldatengroet… Weinig oud-
strijders aanwezig. Omhaling voor de Christelijke scholen : ongeveer 1050 frank. 

15 november : Koningsfeest. Enkele vlaggen. In Roeselare en Kortrijk veel… Mis te 7u30 ter intentie van de 
Koning. Niet veel volk… Na de mis Koningshymne en Nationaal lied. Te weinig kinders gaan te communie.  

20 november : Hoogmis ter ere van H. Hart ter intentie van Koning Leopold III. Vlaggen vooraan de kerk : 
VKS, RK, BJB. Volgend jaar ook H. Hartbond, oud-strijders en VOS (Vlaamse Vredesvereniging). Autoriteiten in 
koor, namelijk 7 gemeenteraadsleden (Victor Vandewoude afwezig), 3 COO, secretaris, garde en chef van de 
rijkswacht. Lezing van brief over Heilig Jaar. Opwekking om te offerande te gaan en te blijven in de kerk na 
de mis gedurende gebed voor de koning, Nationaal Lied en Koningshymne. Allen, ook de vrouwen, gaan ter 
offerande. Koningsprentjes worden uitgedeeld. 470 worden uitgedeeld. Iedereen blijft in de kerk na de mis. 
Koningshymne door velen, ook door mannen medegezongen. Zorgen dat vele mannen ook de tekst hebben. 

Nieuwe kachel, aangeschaft en geplaatst langs vrouwenkant. Brandt voor de eerste maal op 20 november 
en geeft heel veel warmte. Kostprijs 11.000 frank, alles samen, om te plaatsen (+ buizen enz…). Deze 
winter omhaling doen om kolen aan te schaffen. 

Toneelfeest BJB. Begin 5u, feitelijk 5u15. Geen radio-liederen meer. Opgevoerd: Liebeke vierschaar bruiloft 
van Blanca Gyselen, Mina-lina, klucht in drie bedrijven. Wel opgevoerd. Na nog meer verzorgd. Wel volk, 
ondermeer vier of vijf gemeenteraadsleden. Nog veel te veel gepraat achteraan, ondermeer de 
boerenzonen. Dus strenger kontrool, zelf of EH Onderpastoor. 

25 november : St Catharina. Missen in Sint Catharina koor. Beeld goed versierd met bloemen. Electrische 
lamp verlicht het beeld. Wel volk in de 9u mis. ’s Avonds feest in de kostschool ter ere van Sint Cecilia en St 
Jan Berchmans. School toneel : Familiejuwelen. 

26 november : Sint Jan Berchmans. Plechtige mis te 7u30. Vele aanwezigen onder meer vele BJB’ers. 
Enkele bestuursleden van Boerinnengilde komen feestdag wensen. Ook de kerkraad en  gemeente-
raadsleden. Gefeest in de dagscholen. 

27 november : VBJB vergadering. 40 aanwezigen. Geschenk van de kerk: twee prachtige kussens in wol 
(kleurig) gemaakt door Yvonne Germonpré en Juffrouw Estelle Decroos. Prachtig onbetaalbaar werk. Een 
derde door Thérèse Verschave. Nogmaals aangedrongen opdat allen een uniform zouden aanschaffen. 
Getal groeit aan. 

28 november : St Catharina maandag. Plechtig jaargetijde te 9u. Wel volk, ondermeer al de scholen. 
Volgend jaar de zondag te voren de namen afroepen van de leden van de broederschap die sedert het vorig 
jaargetijde overleden zijn. 

December : Cyriel Clarys, lid van de gemeenteraad diende ontslag in. Woonde weinig de 
zittingen bij. Vervangen door Florent Hoedt, ook van de lijst Haverbeke. Van beide zijden 
worden gewenst een einde te stellen aan de twee ‘politieke gemeentepartijen’. Doch het zal 
moeilijk gaan, causa G. Haverbeke… 

Veloclub ‘Pervijze sportief’ gesticht. Voorzitter Oscar Vanlerberghe, ondervoorzitter Camiel 
Vergauwe. 

1 december : De Boerengilde viert Sint Elooi. Goed geslaagd. Jammer dat nog zoveel boeren geen lid zijn 
van de gilde. Onafhankelijkheidszin, te hoge bijdrage, wat slap bestuur. 

Sint Niklaasfeest : Feest ingericht door het Christelijk Syndicaat. ’s Avonds cabaretavond. ‘Zonneschijn’ van 
Kortemark. Veel volk. Goed. Wat te veel over vrijen en liefde… 

Bond van de Kroostrijke Gezinnen. Veel volk, aangename atmosfeer. 

17 december : Grote Koningsavond. Film ’s namiddags gedraaid voor de schooljeugd in het pensionaat. ’s 
Avonds voor het publiek. Veel volk. Spijtig guur weder. Flink doch wat te geleerde voordracht van advocaat 
Decuypere van De Panne. Toch geen geestdrift bij onze koele Veurne-Ambachters. 

25 december : Veel volk in de Kerstmis. Volgend jaar op middernacht?  

Toren: door aannemer Rooms van Nieuwpoort werden de bouwvallige drummers van de toren weggenomen, 
steen voor steen. Geen moortel tussen de stenen, zuiver zand en steengruis!! Een van de drummers drumde 

Florent Hoedt 
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niet meer tegen de toren. En weldra, te hopen, volledige herstelling. Dring aan bij de burgemeester opdat 
ook de kerhofmuur zou hersteld worden. 

En zo eindigt 1949! Zelfde bemerkingen te doen als einde 1948 : 22 geboorten, 19 meerderjarige 
overleden, 7 huwelijken. 54.700 communies (1700 meer dan verleden jaar). 

Schaduwzijde : misverzuim, iedere zondag een 40-50! Dit na nauwer onderzoek vastgesteld. Nog steeds 
socialisten. Christelijk Syndicaat wint toch veld. Zondagwerk op het land. Vermaand. Goede indruk: hoop wel 
dat men er niet meer zal aan beginnen. Organisaties bloeien op. Ook Boerengilde, Syndikaat, toneel, Muziek 
enz… Goddank. En nu het heilig jaar 1950 in !! 

1950 

1 januari. Volk op een zondag. Veel communies. Geen nachtmis daar geen nachtmis op Kerstnacht. Dit jaar 
een Kerstnacht inrichten. 

Vanwege de BJB meisjes werd als Kerstgave dit jaar een stel liturgische lijnwaden voorwerpen geschonken, 
door hen zelf genaaid. 

Met nieuwjaar kwamen de kerkheren en gemeenteraadsleden, nu in twee groepen. Vijf van de 
gemeenteraad. 

Rond 15 januari verlaat Cyriel Milleuert en vrouw de parochie om het hospitaal van Roeselare te gaan 
bewonen. Daar doet Zuster Catharina, hun dochter, dienst. Cyriel was de 80 voorbij, was af en toe ziekelijk. 
Zijn vrouw is gebrekkig. Cyriel was een geboren Pervijzenaar, behorend tot een oud boerengeslacht. Was 
sedert jaren lid van de kerkraad. Er dient een nieuw lid gekozen te worden. 

19 januari : Op dinsdag 24 dezer huwt Cecile Demolder, dochter van wijlen Arthur en Elisabeth Vermeesch, 
22 jaar, lid van de BJB, met Jacques Meganck, burgerlijk ingenieur, zoon van Louis en Marie Warlop. Ze zijn 
bloedverwanten (zelfde overgrootvader) en dispensatie werd bekomen. Cecile deed goed mee met de BJB 
en is een door en door christelijk meisje. Ze gaan naar Gent gaan wonen. Afscheidsfeest van de BJB op 
donderdagnamiddag bij Georges Morael. 49 leden aanwezig (14 afwezig) + 2 gezusters Demolder + 2 
geestelijkheid in aangenaam samenzijn. Taarten, wijn, koffie en koekebrood. 

20 januari : Lucie Goemaere, een oude jonge dochter, gebrekkig, die haar kost verdiende met machien-
breiwerk, heeft een hartaandoening gekregen. Wat verlamd. Verliet vandaag de parochie en gaat in het 
hospitaal te Woumen wonen. Kwam iedere dag naar mis en communie. Zoals C. Milleuert. Zo verliezen we 
van onze beste parochianen… 

24 januari : Huwelijk Meganck-Demolder te 11u. Allen deftig uitgenomen een jonge dame… die te veel 
gedecolteerd is… Enkel de broers, zusters en jonge personen aanwezig… Vele BJB meisjes aanwezig. 
Afscheidsrede door Margriet Barbier. 

Missen ter ere van Paus Pius XII ter ere van H. Jaar. Eerst was er sprake om de maand een mis te doen 
opdragen vanwege een wijk. Doch de eerste wijken die aangesproken werden waren zo mild dat wellicht 
gans het jaar door iedere week (de vrijdag) een dergelijke mis zal kunnen opgedragen worden.  

Diksmuidestraat (Oost en West), ook aldaar te lande : 13, Molenstraat : 3. Konden nu ook vele mensen die 
missen bijwonen! 

5 februari : Omhaling voor de verwarming van de kerk bracht ongeveer 4000 frank op. Zeer wel! 

10 februari : Koningsportret. Met vier meisjes leden van de BJB (bestuursleden) werd een tocht ingericht 
over gans de gemeente met verzoek het portret van de koning aan het venster te hangen. Zeer wel 
ontvangen in de meeste huizen. In de Diksmuidestraat weigerden er twee (Hector Degraeuwe en Jadie 
Proot), in de Veurnestraat 3 (Florent Vankemmelbeke, Zoë Borgonie, M. Goemaere), over de statie 2 
(Meganck, Warlop), op Schoorbakke 5 of 6 (Emiel Decock, Hallewijn, Pollet, G. Cuvelier, Dhaene (zoon 
Georges) en Devlamynck). Op de buiten 3 (G. Haverbeke, A. Coene, Mevr Hallewijn). 

12 februari : Omhaling school ongeveer 920 frank. Vormingslessen voor de BJB door EP Hildebert, 
tweemaal in de week. Een 30 aanwezigen. Zeer wel! Retret voor de oud-leerlingen en andere meisjes, meest 
BJB, door EP Verstraete, 61 meisjes volgden de retret waaronder 14 van Pervijze. 

22 februari : Aswoensdag. Wel volk. Wijding beginnen volgend jaar te 6u15. 



7 

 

 
 

Herman Declerck 

12 maart : volksraadpleging. Veel affiches en ja’s geschilderd. Enkele ‘neen’s met hakenkruisen geschilderd. 
Kalm verloop. Enkel ‘neen’ lopen ’s avonds dronken. Men vertelt dat er toch een 78 ‘neen’ zouden zijn van 
Pervijze. Socialisten, enkele Haverbekisten ? 

Uitslag voor het arrondissement 72 %, het zij 20 % meer dan de CVP in 1949 behaalde. 

19 maart : toneelfeest van Spaederycke. ‘De brave moordenaar’ van Jos Janssens. 25 jaar van de 
heroprichting gevierd, feitelijk in 1924. Wel volk. Tweede maal opgevoerd de volgende zondag. Weinig 
interessant publiek: er wordt onophoudelijk bijna gelachen gedurende de dramatische schets. Toch goede 
ontvangst voor beide avonden. 

30 maart : eerste communie, een 20-tal kinders waaronder Juliana Verstraete in lange witte klederen! 

31 maart: boetetocht. Wel volk, meer nog dan verleden jaar. Alles gedaan te 8u30. Kruis groter en beter 
verlicht. Aan alle huizen kruis en kaarsen (uitgezonderd Cuvelier, Boucquez’s en Vermote’s. Wellicht 
onvoorbereid). Goede indruk. 

Passiesermoenen gepredikt door EH F Verstraete, college Nieuwpoort. Wat te hoog voor ons volk. Te weinig 
kontakt met de toehoorders, wat te literair. Persoonlijk vond ik het toch goed. 

27 maart; begrafenis 9u30 van Maria Driesse, vr Gerard Dolfen, 43 jaar oud. Lang ziek. Er 
werd gedurende een noveen iedere dag gebedevaart naar het kappelletje van de H Rita. Zeker 
70-80 mensen mede. Veel volk (360) in de begraving. RIP. 

2 april: palmzondag. Vragen dat het volk te 9u30 naar de kerk zou komen om de plechtigheid 
bij te wonen. Meer mensen doen komen voor palmtak te ontvangen, ondermeer BJB, MV. 

6 april: witte donderdag. Veel volk, mis te 8u. BJB in uniform moet het baldakijn dragen. Meer aanbidders. 
Per wijk? 

7 en 8 april: goede vrijdag. Te weinig volk op die dagen. De Kruisreliek door velen doen aanbidden. Ofwel met 
de reliek staan? Beter geknield. Zusters, BJB, kostschool. Passie zingen met twee ? 

9 april: Pasen. Zeer veel communies. Pastoor moet zelf prediken. Te weinig volk in de vespers. Omhaling voor 
de kerk 2296 frank. 

10 april: begraving Henri Vanderheyde. 
Oude goede mens, erelid H. Hartbond. Wel 
volk. Incident met G. Haverbeke: wil uit 
mijn handen geen doodprentje ontvan-
gen. RIP. 

Te 9u30 begraving (dienst van 9u) van 
Rachel Feys, vrouw André Timmerman. 30 
jaar oud. Ten gevolge van albumine. Zeer 
veel volk. 250 – 300. RIP.  

11 april: begraving te Schore van Eulalie 
Deschrijver, zuster van EH Pastoor van 
Schore. Te 10u30. Schore lijkdienst. 
Margriet Ketelers van Pervijze zingt 
prachtig. Veel volk. 

16 april: Beloken Pasen. Hoeveel hielden 
hun Pasen niet? Vier onregelmatige 

huishoudens, Notredame, Ceulemans, Geerardyn, vr Heyntjens, dus 8. 

Louis Villeirs (gescheiden), Robert Denolf (socialist), Victor Denolf (soc), Michel Depaepe (soc), zonen 
Degroote (soc), Vandenbussche-Van Eygen (soc), Servaas Bossuyt (liberaal), Boucquez, Jules Mostrey en 
vrouw (soc), Gaston Dubois en vrouw (soc), Georges Morael, Octaaf Debbaudt (lib), Emiel Decock (soc). 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (maart 1950 – december 1950) 
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Dus samen 23. Er zijn er wellicht nog enkele (Deleersnijder, Cuvelier’s van Schoorbakke), dus circiter 
(ongeveer) 25. Zo geschreven naar Mgr. 

20 april: huwelijk Daniel Goossens-Godelieve Deeren te 10u30. 

27 april: uitstap van de kostschool. Vertrek te 6u met twee autobussen (Rabaey van Oostende). Gent: 
Floraliën. Dan langs Westkapelle – Sluis –Breskens. Daar afgewacht door Heer en Mevr Mol-Maesen, uit 
Vlissingen. Mevr is oud-leerlinge van de kostschool van Pervijze (tot 1913) en heeft nog goed Mr Libaria en 
zusters Caritas en Corona gekend. Overvaart en diner in de barak van het voormalig groot hotel ‘Zeeland’. 
Dan naar Middelburg. Markt bezocht (nog enkele typische Zeeuwse klederdrachten), de abdij die fel geteisterd 
is. Nu herbouwd en hersteld. Terug naar Vlissingen, waar de nieuw aangelegde dijk van 1945 bezocht werd. 
Terug over de Schelde. Thans is de zee kalm. Langs Westkapelle naar Moeder Siska. Avondmaal. Terug langs 
de kust. Zeebrugge en Oostende worden nog bezocht. Schone uitstap. 

30 april: volgende dinsdag geld van de goede werken in de dekenij afgegeven: bij de 8000 frank. 

7 mei: Davidsfonds. Op deze dag werd de afdeling Pervijze hersticht. Werd reeds gesticht door Kanunnik 
Duclos in 1895. Bestond tot 1914. Een toneelgroep werd in die tijd erbij gevoegd. Trad in 1918 zelfstandig 
op als ‘Spaederycke’. De heer Braeckvelt, prop. van het Davidsfonds, onderwijzer te Wingene, woonde de 
stichtingsvergadering bij: de dokter, de onderwijzers, de heer Marcel Lauwaert en de geestelijkheid waren 
aanwezig. Binnenkort vergadering van een meer uitgebreid bestuur. 

Missiefeest voor de H. Kindsheid. Te 3u. Veel volk. Goed spel. Met de omhaling (ongeveer 500 frank) werd 
een 3800 frank geïnd. Daarvan 1000 frank aan de heer Inspecteur Nollet voor zijn dochter die binnenkort 
naar de Filipijnen vertrekt. overschot voor de H. Kindsheid. 

Huwelijk Maurice Sanders – Anna Monteyne. Te Ramskapelle. Maurice was een flink bestuurslid van de BJB. 
Vaerwel en levet scone! 

11 mei: begraving Leonard Segaert, 89 jaar. Hield zich flink tot over enkele weken. Een 
rentenierende boer. Veel volk op de begravenis.  

Daags te voren Boerinnendag te Brugge. Een 15-tal leden van Pervijze namen eraan deel. 
Feestvergadering in de nieuwe zaal van de Gilde. 

16 mei: begraving Rachel Ligneel, vr Hector Faict. 
Overleden te Velseke in krankzinnigengesticht. Sedert 
20 jaar krank. Wel volk in de dienst, te 9u.  

18 mei: Plechtige Communie, regen. 19 communicaten (6 knechten, 13 
meisjes). 1° Fernand Allewyn en Lutgarde Delaleeuwe. Alles goed. Schone 
ceremonie. Kinderen komen ook naar de hoogmis. Weinig volk ’s namid-
dags. Oproep doen volgende maal. 

20 mei: mis Jules Bruwier, overleden te Brugge. Oud 
aannemer uit Rumbeke. Vroeg weduwenaar. Stierf aan 
tuberculose. Was lid van de toneelgilde, schuttersgilde, 
bestuurslid van syndikaat, laat 1 dochter na. Goed man 
en fijne metser. Werkte de laatste tijd menigmaal in de 
pastorij. RIP. 

23 mei: huwelijk Paul Masschelein – Maria Decroos te 9u30. Maria is 
ijveraarster 1° Vrijdagbond. Was lang alleen bij haar moeder. 

4 juni: verkiezingen. Propaganda en auto door de liberaal Adolf Vanglabeke. Echt potsierlijk staat de ‘minister’ 
te dansen in die auto op de maat van een lichte filmmuziek. Ook meeting van de socialisten bij Jeroom 
Vanlerberghe. Aldaar 15 aanwezigen. Meeting G. Vandeweghe, waar een 40 aanwezigen (opmerkelijk meer 
dan vroeger). Voorgezeten door Senator Hubert De Groote. Spreker is de advokaat Lannoye (Keiem), 
Vandenbussche, Develter en Faure. Speciale vergadering voor al de bestuursleden van de katholieke 
organisaties in de toneelzaal. Een 50 aanwezigen. Uiteenzetting door EH Pastoor. Beslist wordt dat alle 
mensen zullen aangesproken worden. Ook de ‘plakkers en schilders’ vergaderen samen. Op 4 juni anders 
niet ‘drie’s’ (nr van de CVP) en de wegen ook met propaganda voor de CVP. Het was als een zandtapijt. Alles 
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verliep kalm. Goede uitslag: volstrekte meerderheid: 108/104 in de Kamer. Hubert De Groote niet herkozen. 
Niemand treurt erom! 

6 juni: huwelijk te Alveringem Oeren van Julien Beuselinck, bestuurslid van de BJB van Pervijze. Een 
christelijke en zeer gedienstige jongeling. 

11 juni: processie. Goed. Nog te veel ‘kijkers’, vooral jongelingen. Te weinig vlaggen. Vlaggen doen kopen. 

15 juni: Bloemenhulde H. Hartfeest. Veel ruikers. Andere mogelijkheid om ze te leggen. In koor aan een 
stelling? Te zegen staan na het lof, de mensen verwachten zich daaraan. Kunnen zo ook de ruikers bekijken. 

20 juni: Bedevaart Gistel-Brugge-Gent. 36 leden. Te weinig, dit ondermeer door de Boerinnendag van Brugge, 
en ook zoveel uitstappen! Meer bezighouding ondermeer te Brugge (te voren wandeling of bezoek vaststellen 
en mededelen) en te Gent. Thuis rond 8u. Zo best! Volgend jaar propaganda om met 100 te gaan. Ondermeer 
zangsters voor Gistel en Oostakker. 

Stoelzetter. Onze goede Achiel Dolfen die reeds 26 jaar stoelen zet, geeft het op: rheumatiek en ouderdom. 
Deed het perfect! Zeer verstandig en tezelvertijd guitige mens. Diep christelijk en eerlijk. Tekende van vanaf 
het begin hoeveel hij rondhaalde voor de kerk: boven de 100.000 frank. Wie nu? Nooit vinden we iemand die 
het zo wel deed als Achiel! 

25 juni: toneel van de knechten: de wraak van de kabouter, een paar flinke spelers: Jonckheere en Vandaele! 
Wel volk. Het klein Spaederycke!! 

3 juli: biddag. EP Luketins. Goed. Een maandag en toch nog wel volk. Nog meer aanwakkeren. 

6 juli: feestdag van de nieuwe jonge heilige Maria Goretti. Mis op die dag aangevraagd door de familie Bogaert. 

9 juli: jaarlijks groot feest in de kostschool. Onze meisjes voeren op: Familiejuwelen. Goed gespeeld. 
Toespraak onder meer over de plicht van de ouders hun kinderen naar chistelijke scholen te sturen en over 
de terugkomst van de koning. Hector Scheirsen staat op en verlaat de zaal!! Veel volk. Prachtige 
tentoonstelling. 

19 juli: huwelijk Roger Vanlerberghe – Godelieve Peel. De jonge man is van Halewijn, aldaar geboren. Spreekt 
goed Vlaams. 

21 juli: Nationaal Feest. Veel vlaggen. Vandaag gaat men de koning Leopold III te Pregny de boodschap 
brengen dat hij in het land verwacht wordt. 

22 juli: de koning terug. Veel vlaggen te Brugge, Sint Andries. Nogal wel te Pervijze zelf.  

23 juli: schooldag 1800 frank. Eerwaarde heer medepastoor in retret te Roeselare. 

30 juli: H. Hartbond. Veel aanwezigen. Intentie: trouw aan God en Kerk. Processie Veurne. Verscheidene 
parochianen nemen er aan deel en dragen kruisen. Min volk dan gewoonlijk, dit door de gespannen toestand 
in het land. Zal de marsch naar Brussel gehouden worden of zal de koning en de regering toegeven? 

1 augustus: tot grote ‘woede’ van vele Pervijzenaren, zwicht men te Brussel voor het geweld. Adieu la 
democratie… En de CVP het is om bij te wenen. Wel bezoeken: allen geweldig ontgoocheld! en nu?? 

6 augustus: omhaling onderwijs. Boven de 1000 frank. 

15 augustus: processie. Goed. Nog meer vlaggen en volk in de processie zelf. 

20 augustus: geen congregatie gehouden: IJzerbedevaart en optreden van de BJB te Diksmuide in de 
namiddag. 

Geen vlaggen in Pervijze. Volgend jaar lof te 3u. Wel Pervijzenaars te Kaaskerke. Volgend jaar Davidsfondsers, 
BJB, KAJ! 

3 september: kermis. Dansfurie bij Vlaemynck’s, dit van af de zaterdagavond. Politiewerk? 

Omhaling voor de kerk: 3400 frank. Goed. Veel volk in beide jaargetijden. Heb de overledenen sedert laatste 
kermis afgeroepen. 

8 september: nieuwe gordijnen aan OVL altaar; Oude doodop versleten. Prijs 3500 frank. Nu nog het altaar 
van Ste Catharina. Wel congreganisten in de mis. Voortdoen. 
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Vergadering Boerinnengilde. 35-40 leden aanwezig. Te weinig! Schone voordracht J. Cools. Ook voordracht 
(min praktisch) van ZEH Versteele, pastoor van Nieuwkapelle. 

KAJ. Tot nu toe 4 leden. Geen enkele wil mee naar het Congres van Brussel. Alleen hun proost! 
Stichtingsvergadering de volgende woensdag. Enkel een achttal aanwezigen… Er steekt geen fut in! 

20 september: huwelijk onderwijzer Georges Markey en Irene Vanlerberghe. Zeer spijtig geval. En geen 
schaamte. Als het zout zouteloos wordt… 

Onderwijs. Enkel nog twee in officiële scholen: Walter Deceunynck en Axel Coene. Vele jongens naar college 
(7) en vakscholen. Meer leerlingen in de kostschool. Veel van Pervijze zelf. 

Dagbladen. Nog een 20-tal Laatste Nieuws, 1 Soir, 2 Vooruits. Nieuwe progaganda voor het Nieuwsblad (naar 
een 25-tal gestuurd). 

26 september: dekanaal bezoek – ZEH Alberic Vandenberghe, eerste sedert jaren! 22.11.1934? 

Bisschoppelijke bezoeken : 28.06.48, 13.11.44, 24.10.40, 29.06.36, 07.06.32, 22.05.28 (Mgr Waffelaert), 
23.09.24 en 14.06.21. In Nieuwpoort had de vorming plaats in 1921. 

Aankomst te 10u. De kerk op haar best. Alle meubels gecireerd en de vloer geschuurd. In de sakristij tabel 
van de fondaties tekort. Diner te 12u met burgemeester Ryckewaert, schepenen, kerkheren en schoolhoofd. 
Gezellig samenzijn. ZEH deken Vandenberghe vertrekt te 3u naar Ramskapelle. Pervijze was zijn eerste 
dekanaal bezoek. 

Op 26 september overleed Gerard Dolfen, de weduwnaar van Maria Driesse, overleden over zes maanden. 
Schoenmaker. Zoon van Achiel Dolfen, onze gewezen stoelzetter. Was een ingoed christen, 
voorbeeldige H. Hartbonder. Door iedereen geacht en nu betreurd. Veel volk in de begrafenis 
op 2 october. RIP. Laat een kindje van drie jaar na. Deed vele missen doen voor zijn vrouw en 
voor zich zelf. 

3 october: grote biddag. Jonge pater uit Diksmuide. Preekt wat ‘te’ volks! Zorgen voor lijst van 
de aanbidders. 

15 october: congregatie, een 70-tal aanwezigen. 

Eerste vergadering van het herstelde Davidsfonds. Reeds 72 leden ingeschreven. ‘Het Vlaamse trio’ uit 
Brugge. Zeer veel volk. Toch een 700 frank over spijts zware onkosten. Toelage van de gemeente een 1200 
frank. Zeer wel! 

22 october: missiezondag: ongeveer 5100 frank, zeer wel, gezien de tijd. 

29 october: feest van Christus Koning. Wat te eenvoudig gevierd. Beter algemene communie uitstellen tot 
Allerheiligen. Zo meer groepen in hoogmis. Reeds twee kajotters in uniform. ’s Avonds eenvoudig feest in de 
kostschool. 

1 november: Allerheiligen en Dogmaverklaring van OH Hemelvaart. Beeld van OLV in hoogkoor achter het 
altaar. Rondom beeld hangen gordijnen. Vraag de chrysanten bestemd voor de graven eerst naar de kerk te 
brengen. Wel honderd bloempotten. En ook kaarsen gevraagd. Vele dozen geschonken. Zo enig vertoon in het 
koor. Algemene tevredenheid en bewondering. Zo ieder jaar in Ramskapelle? Zeer veel communies. Volgend 
jaar kerk openen in alle geval te 6u. en beide priesters dan volstrekt aanwezig. 

2 november: Allerzielen. Veel volk in de missen. Jammer vuil weder. 

8 november: uitvaart van Lucie Goemaere, de zuster van wijlen Emile, de 
postmeester. Gebrekkig zat ze hele dagen aan haar breimachien. Iedere dag in de 
Mis en ter communie. Kleine beroerte bij de aanvang van dit jaar. Overgebracht naar 
het gasthuis van Woumen en aldaar overleden zaterdag 4 november. RIP.  

11 november: voor de eerste maal sedert jaren, wederom een mis ter ere van de 
Nationale Oud-Strijders, te 9u. Ook de gemeenteraad was aanwezig. Na de mis het 
Nationaal Lied. Aan het gedenkteken legt de burgemeester een bloemenkrans neer. 
De oud-strijders doen niets en iedereen gaat naar het ‘Asseplein’. Daar komt de 
knechteschool aangestapt met wapperende vlag. De jongens gaan naar de 
Calvarieberg en zingen er het Nationaal Lied. Op het dorpsplein kijkt men toe – 
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niemand onttrekt zich gedurende de uitvoering van het lied. Zo verliep in 1950 de herdenking van de 
Wapenstilstand… 

12 november: omhaling Christelijk Onderwijs. Rond de 950 frank. 

9 november: voordracht in de toneelzaal over de zalige zuster Amandine uit Limburg. Voordracht gegeven 
door twee zusters van haar orde (Franciscanen van Maria). ’s Namiddags voor de schooljeugd, ’s avonds voor 
het volk. Mooie voordracht met lichtbeelden. Weinig groot volk. Dat het over de ‘Ronde van Frankrijk’ ware! 

12 november: deze zondag en volgende zondag, groot feest in de kostschool, ter gelegen-heid van het gouden 
jubilé als kloosterlinge van eerwaarde zuster Corona. Ze is daarbij sinds 42 jaar te Pervijze, en was oud-

leerlinge van de 
kostschool. Zeer goede 
pianiste en sedert jaren 
lerares in zang en muziek. 
Oproep werd gedaan tot 
alle oud-leerlingen wiens 
adres men kon 
ontdekken. ’s Morgens jubilémis in het 
klooster, met assistentie van EH Catrysse, 
gewezen onderpastoor. Te 11u30 
jubiléfeestmaal. Ongeveer 110 oud 
leerlingen namen eraan deel. Ook 
mevrouw De Mols uit Vlissingen. Daarna 
opvoering van Jeanne d’Arc, een Hollands 
toneelstuk. Zeer goed opgevoerd. Hoofdrol 
Jeanne werd voortreffelijk uitgebeeld door 
Suzanne Germonpré van Pervijze. Ook de 

andere bezondere rollen werden knap vervuld, ondermeer door Jacqueline Ketelers, Gisèle Scheirsen, 
Christiana Meganck, Suzanne Vandeweghe, Elisabeth Devlamynck van Pervijze. Werd de volgende zondag 
nogmaals opgevoerd voor de ouders en vrienden van de leerlingen, nogmaals veel volk.  

15 november: patroonfeest van ZM Leopold III. 7u30 mis ter intentie van onze vorst. Tamelijk goed 
bijgewoond. 

19 november: Te Deum ter intentie van de Koning. Overheden in het koor. Bijna allen aanwezig. Na Te Deum 
Koningshymne en Nationaal Lied. Iedereen bleef in de kerk. Laatste 
Te Deum voor Leopold III !! 

21 november: voordracht over ‘Pervijze in vroegere tijden’ in het 
Davidsfonds gegeven in de zaal van de kostschool. Benevens de 
pensionaires zo’n 150 mensen. Zeer goede indruk. Voordracht ging 
tot 1328, de slag van Kassel, waar 52 inwoners van Pervijze 
sneuvelden. Iedereen verlangt naar de voortzetting.  

25 november: feest van de H. Catharina. Betrekkelijk min volk. Zeer 
slecht weder. Gans de noveen en missen doen aan het altaar van de 
H. Catharina! Kaarsen aan 10 frank, dus grotere. Een 150 verkocht 
aan 5 frank. 

1 december: vrijdag St Elooisfeest. Mis BJB. Te weinig leden 
aanwezig. Feest van Boerengilde uitgesteld tot volgende week. 

26 november en 3 december: toneelfeest van Spaederycke. 
Opvoering van ‘De thuis’ en ‘Angèle’. Indrukwekkend drama, waarin 
vooral Omer Vandenberghe (boer Van den Abeele), Marcel Van-
beveren (de pastoor) en Michel Boomgaert (de zoon) uitblonken. 
Tweemaal volle zaal.  

Thans overeenkomst met Spaederycke, de toneelgilde die de zaal 
schilderde, de stoelen kocht enz., betaalt niet voor het gebruik van de 
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zaal. De andere bonden betalen aan Spaederycke voor licht en vuur. De cinema item, doen percent aan EH 
Pastoor (maatschappij van Christelijke Werken). Voortaan wordt de electriciteit ook betaald door Spaederycke. 
Niemand mag de zaal gebruiken zonder toelating van EH Pastoor. 

2 december: huwelijk Maurice De Houck – Laura Hosten. Laura Hosten oud-bestuurslid van de BJB en vroeger 
van de beste leden. 

7 december: feest van de Boerengilde. Mis te 9u. Te weinig leden aanwezig. Feestmaal: 35 aan tafel. 
Voordracht door de heer opziener en door senator Sobry. Goed geslaagd feest. 

8 december: feest van de Congregatie. Wel leden aanwezig in de Mis. 70-tal in de vergadering. Vijf deden hun 
opdracht (betalen 10 frank voor medallie en lint). Oproep gedaan opdat allen in mis en vergaderingen de 
medaille zouden dragen. 

10 december: omhaling Christelijk onderwijs: ongeveer 6100 frank. Cabaretavond aangeboden door 
Christelijk syndikaat. Eerst rond 2u30 aankomst van St Niklaas, in auto aan de melkerij. Wel volk en kinderen. 
Cabaret ‘Jolesko’ van Sint Michiels bij Brugge. Groep kajotters onder leiding van de jongeheer Deloof (broeder 
van M. Marcel Snauwaert, bestuurder melkerij). Veel volk. Een goed acteur: Hauttecier, anders nogal gewoon. 

13 december: hoge dienst voor Sidonie Duchatelez, weduwe van Emiel Warlop. Was de dochter van oud-
burgemeester Norbert Duchatelez die woonde op het hof dat nu nog toebehoort aan de familie Delputte-
Duchatelez van Oostkerke en thans verpacht is aan Medard Avereyn. Een 
400 personen in de begrafenis. G. Haverbeke komt voor de eerste maal 
sedert 1946 wederom te offerande.  

21 december: grote middeldienst voor Cyriel Verstraete, echtgenoot van 
Gabrielle Vanbeveren. 38 jaar, vader van drie kindjes, vierde verwacht. 
Zoon van Leopold Verstraete van het Klein Blauwhuis. Sukkelde reeds 

jaren. Overleden te Proven in het 
sanatorium. Aan het graf zeer mis-
plaatste rede van zijn broeder Gery.  

17 december: vandaag (of liever 
vrijdag ll) verscheen het eerste nr 
van het ‘Parochieblad van Pervijze’, 
gedrukt door de zorgen van het 
Studiecentrum van Antwerpen. 
Goed onthaald. Thans gaan een 14-
tal vrouwen en meisjes rond om 
abonnementen aan te werven: 
minimum 40 frank. Titel cliché naar 
tekening van een Bruggeling. Er 
moeten minstens 100 abonnementen zijn. 170 abonnementen werden 
aangeworven. Het eerste blad zal tegen 7 januari verschijnen. 
Tengevolge van de heersende werkloosheid (koude en vorst) zijn er 
nogal veel arbeidersfamilies die het blad niet nemen. Dus later opnieuw 
propaganda maken. 

25 december: Kerstdag. Min volk dan vroeger in de eerste mis. Wellicht 
doordat Kerstdag op een zondag volgde. Veel communies, vier maal 

gepredikt. 

27 december: deze week drie huwelijken. De nieuwe huisgezinnen gaan elders wonen.  

29 december: begrafenis Henri Maerten, 85 jaar in ouderlingengesticht te Woumen. Behoorde langs moeders’ 
zijde tot de oude familie Thieren. 
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31 december toneel van BJB. Mooi stuk. Kapitein Marie. Zeer wel vertolkt. Tombola. Veel volk. 

Einde 1950. Het jaar eindigt midden sneeuw en vorst. Er waren 16 geboorten. Feitelijk 19, doch één 
doodgeboren en twee die zeer vroeg stierven. Vorig jaar 22. We dalen! Zo veel families, jonge families met 1 
of 2 kinderen. Het geweten sluimert… 

Er waren 10 sterfgevallen, allen meerderjarigen. Van die 10 die stierven er 6 elders, onder meer 3 in 
ziekenhuizen, 2 in ouderlingengesticht, 1 in krankzinnigengesticht. Vier jonge mensen, waaronder 2 
echtgenoten (G. Dolfen en vrouw) RIP.  

Er werden in de parochie 15 huwelijken gesloten, en buiten de parochie 14. Twintig jonge lieden van 
Pervijze gingen het huwelijk aan. 

Er werden 51 500 H. Communies uitgereikt, dus 3200 min dan in 1949 en 1500 min dan in 1948. Er zijn 
min kostschoolleerlingen die inwonen. En barre winter. 

Over het algemeen bloeien de bonden. KAJ ongeveer 15 leden, Davidsfonds ongeveer 75 leden, BJB en vr. 
BJB verminderden in aantal doordat er flauwe leden afvielen (‘studentenbals’). Er werden veel 
vergaderingen en toneelfeesten gegeven. Er was bijna iedere zondag iets te doen. Het partijschap in de 
parochie neemt af. G.H. (Georges Haverbeke) komt wederom te offerande en naar de mis in Pervijze. 
Zondagmisverzuim niet afgenomen. Eender iets vermeerderd, door het feit dat flauwe christenen de 
parochie zijn komen bewonen. Actie voortzetten. 

En nu het jaar 1951 begonnen onder de zegen van het H. Hart aan wie Pervijze is toegewijd. 

Deo gratia 

1951 

1 januari. Wel volk in de twee missen. Gemeenteraad (met 7), kerkraad, secretaris, garde en 
schoolmeesters komen de pastoor hun wensen aanbieden. Hartelijke en gezellige bijeenkomst. 

2 januari driekoningenstoet voor de missies en Oostpriesterhulp. Alle huizen werden dit jaar bezocht. Enkel 
een 200 frank meer dan verleden jaar! Crisis en werkloosheid. En het nieuwtje is er vanaf. En er diende wel 
uitgegeven de laatste dagen voor de parochie: Parochieblad en confreriëen. 

Goede werken ingediend bij ZEH Deken langs plechtige communie : 24 035 frank. 

Voor de kerk omgehaald in 1950 : 9682 frank, namelijk in februari 
(voor kolen), met Pasen en op Kermiszondag. 

Bevolking op 31 december 1950. 

Aangekomen – geboren 16, aankomst 41 = 57 

Vertrokken  - overleden 11, vertrokken 55 = 66 = -9. 

7 januari Afrikaanse missies: 1410 frank. 
Overleden te Handzame Sophie Barbier, weduwe 
K. Dekeyser. 91 jaar. Was de oudste parochiaan. 
In-godvruchtig. Overleed aldaar in het rusthuis. 
Ook overleden te Woumen, Elisa Maerten, twee 
weken na haar broeder Henri Maerten. In-goed en 
godvruchtige vrouw. Te weinig volk in de 
begrafenis.  

H. Hartbond. Thans 263 leden, waaronder 159 
ereleden. Iets verminderd sedert 1949. Dit ten gevolge van verzwak-
king in ijveraarskorps. Nieuwe worden aangeduid: René Mostrey en 
Jozef Maes. 

28 januari omhaling Heilige Kindsheid: 1530 frank. 

10 februari Retret van de oud-leerlingen. Predikant EH Broeckx. 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (december 1950 - oktober 1951) 
 

Sophie Barbier 
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Verflauwing in het volgen van de retret Oorzaak? 

4 februari feest ingericht door de ziekenbond ten voordele van het nieuw jaar van de teringlijders. De groep 
‘de twee Michels’ van Torhout treedt op. Veel bijval. 

2 februari door het Davidsfonds poppenspel ‘de Uil’, uit 
Assebroek. Eigenaardig en toch kunstvol. Te weinig volk. 
Te vroeg in de avond – in de week – en ‘poppenspel’. Dus 
niet meer in de week ofwel rond 7u30. 

7 februari Aswoensdag. Veel volk. De vastensermoenen 
gepredikt door Eerwaarde Heer Cauwelier, onderpastoor. 
Zeven sermoenen (ook op Witte Donderdag). 

12 februari begrafenis Elisa Pattyn, weduwe Degry. 
Overleed in manhuis. Stichtend gestorven. Wel volk in de 
begrafenis (9u30). 

11 februari omhaling voor verwarming in de kerk 4096 
frank. Wel! 

18 februari. Parochieblad (eigen deel) voortaan gedrukt te 
Pervijze bij André Ketelers. Kleiner formaat. Goed gedrukt. 
Win plaats en geld! 

29 februari omhaling Leuven 1530 frank; Spaederycke 
treedt twee zondagen op met ‘Sterk moet een mens zijn’ 
en ‘De Zwansprofessor’. Zeer veel volk op de twee 
opvoeringen. Spaederycke doet mede in de toneel-
wedstrijd van West Vlaanderen. Speelde deze winter ook 
te Slijpe en Keiem met een blijspel. 

4 maart Recollectie Boerinnengilde. Te weinig leden 
aanwezig, een twaalftal. 

27 februari de BJB geeft een voordrachtavond. De heer W. Denys van Roeselare spreekt over Peegie. Veel 
volk, te weinig van Pervijze daar het gerucht rondliep dat er geen kaarten meer waren na twee-drie dagen 
verkoop. Grote bijval. Een 2000 frank over voor de BJB. 

8 maart Davidsfonds. Voordracht door EH. Pastoor over ‘Pervijze in vroegere tijden’. Tweede voordracht over 
dit onderwerp. Wel volk. Grote aandacht. 

15 maart eerste Communie en 20 kinders. Geen in het wit. Veel volk in de mis. ’s Namiddags opdracht voor 
nieuwe leden van de VKSJ in de kostschool. EH Lowie aanwezig. Buiten een 4-tal van Pervijze zelf, zijn alle 
meisjes lid. 

16 maart boetetocht en kruisplanting. Te 7u30. Slecht weder doch nog meer volk dan verleden jaar. 
Sermoentje in de kerk. Aan een vijftal huizen geen licht (Boucquez, Theunynck, stoelvlechter, Weduwe 
Rooryck). Indrukwekkend. Twee intenties: opdat alle hun Pasen zouden houden, de Vrede. 

18 maart palmzondag. Steeds meer volk in wijding en processie. Te Deum voor ZH Paus Pius XII (12 jaar 
paus). Omhaling H. Land 1285 frank. 

Paastijd. Wel volk in de missen en diensten. 

Hielden hun Pasen niet : 

vier onregelmatige menages. Dezelfde als verleden jaar (dus 8): Louis Villeirs (gescheiden), Robert Denolf 
en Victor Depaepe (socialisten), Servaas Bossuyt (liberaal), Boucquez ?, J. Monstrey en vrouw, Georges 
Morael, Emiel Decock (?), Arthur Theunynck (gescheiden doch toelating bekomen) kwestie cinema?, 
Deleersnyder (?). Dus samen 8 + 11 = 19 

25 maart Pasen. Omhaling voor de kerk ongeveer 4000 frank. Generale bediening een 15 tal, meest op de 
buiten. Vastenblok ongeveer 500 frank. 
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Oostpriesterhulp. De omhaling in de parochie, ten huize, tamelijk goed. Jammer dat er geen grote studenten 
of seminaristen bij waren. In de predikstoel te weinig aangewakkerd.  

9 april begrafenis Henri Vanslembrouck, kostganger in het gasthuis. Gewezen boer van Ramskapelle. 
Sinistre obiit (verdacht overlijden). 

16 april begrafenis 10u (hoge dienst) Louise Winnock, vrouw van 
Engelbert Verhaeghe. Oud 87 jaar. Zeer kristelijk. Hielden vroeger 
herberg en gemeentehuis in Zoutenaaie.  

18 april huwelijk Vandorpe – Denise Bogaert. Denise was een zeer 
goede congreganiste. Schoon huwelijk. Te 10u. 

24 april huwelijk Kamiel Vanbeveren en Elza Wynthein (Lampernisse). 
Te 9u. 

25 april. Veel volk in de St Marcusprocessie en op de Kruisdagen. 
Vooral veel mannen. Volgend jaar met de zangers ook het pensionaat 
doen vooraf. En doen zingen. 

29 april. Omhaling behoeftige Plechtige Communicanten ongeveer 
1600 frank. Er wordt dit jaar wat geklaagd om de prijs van de kaars 
(100 frank twee pondkaarsen) – Op 75 of 80 frank brengen volgend 
jaar. Doch steeds gelijke kaarsen van twee pond. 

30 april. Begrafenis Achiel Dolfen, 
te 9u30. De kerkfabriek kwam 
tussen om van 9u (zoals gevraagd 
door de familie op 9u30 te brengen. Was jaren lang stoelzetter en haalde 
wel 200.000 frank op voor de kerk. Stipt, gedienstig, nauwkeurig in zijn 
werk. Verstandige, wijze mens, die met fijne zetten en kwinkslagen de 
waarheid zei. Leed veel onder de recente overlijdens van schoondochter 
en zoon Gerard. Een mens uit den ‘goeden ouden tijd!’. Wel volk in de 
begrafenis. RIP. 

3 mei Plechtige Communie. Er zijn 25 Plechtige Communicanten, 14 
knechten en 11 meisjes. De eerste zijn Michel Handschoewerker en 
Lucienne Declerck. Dit jaar kaarsen van twee pond, verkocht aan 100 
frank. Enkele vonden het wel veel. Tegemoetgekomen. 

10 mei begin oorlog 1940. Alles stil. 

13 mei Sinksen. Nog al wel communies. Biechtgelegenheid geven ’s 
avonds te voren. Omhaling Kristelijk onderwijs ongeveer 1150 frank. 

14 mei. 50 jubilé huwelijk. Maes – Covemaeker, uit de Acht Zaligheden. 
Mis te 9u. Stoelen en zetels in het koor. Korte aanspraak. Gehuldigd in 
het gemeentehuis door het gemeentebestuur. Aan de jubilarissen 

werden zetels ten geschenke gegeven. Dan erewijn. Dan bezoek van herbergen. Het ging er nogal 
luidruchtig… 

 

De jubilarissen en  
hun kinderen 
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17 mei Bedevaart naar Boulogne ingericht door ZEH Deken Vandenberghe. Voor de dekenij een 550 
deelnemers, waaronder 108 van Veurne en 97 van Pervijze. Dit jaar werd de gewone bedevaart van de 
parochie naar Oostakker niet ingericht. Drie autocars namen te 6u de bedevaarders op aan de kerk. … 

Rond 10u30 in Pervijze terug. Iedereen was heel tevreden over de reis. Jammer dat de drie autobussen van 
Pervijze ofwel defect hadden ofwel de bergen moeilijk op konden. Zo kwamen we hier en daar te laat en 
konden onder meer Cap Gris Nez niet bezoeken. 

22 mei schoolreis van de meisjesschool. Ieper – Kemmel – Meli – De Panne. Alles goed verlopen. 

24 mei Plechtige Communie in de kostschool. 5 meisjes, onder andere Mireille Haverbeke deden hun 
plechtige communie. Gesprek met Georges Haverbeke. Kostschool ’s namiddags naar Lombardsijde. 

27 mei Processie. Jammer dat er geen weg is tussen Veurnestraat en Molenstraat. Ordelijk verloop. 

31 mei. Begrafenis 9u van Serafijn Caestecker. Stille, brave mens uit 
het gasthuis.  

’s Avonds Bloemenhulde voor het H. Hart. Dit jaar voorgezeten door EH 
onderpastoor.  

Uitstap van de BJB naar Zeeland. Eerst onze mooie kust van Nieuwpoort 
naar ’t Zoute. Dan naar Breskens. Moeten daar een uur wachten. Stille 
overvaart. Van Vlissingen direct naar Middelburg. De streek is nog 
steeds kaal. Bezoek aan de stad, aan de abdij. Aankopen bij Roomse. 
Dan naar Veere. Middagmaal in de oude toren. Zeer pittoresk. Bezoek 
aan gemeentehuis en kerk. Beide het bezoek overwaard. Men 
restaureert gedeeltelijk de reusachtige kerk. Vandaar naar Goes. 
Rechtover de oude mooie vroegere Katholieke kerk de nieuwe. De oude 
is een zeer mooie gothische kerk. Doch van binnen zoals onze Roomse 
capelaan zei ‘een garage’. We zouden er een mooie kerk van maken. 
Dan over de Schelde van Kruiningen naar Perk-polder. Thans het land 
van Hulster-Ambacht. Staan stil te Kloosterzande. Bezoeken de zeer 
mooie oude kapel van het uithof van Zande. Thans hervormde kerk… 

Over de Clinge naar Sint Niklaas – Gent – Brugge – Pervijze. Mooie 
interessante reis. 

1 juni Feest van ’t Heilig Hart. Huizen talrijk bevlagd. Nog te weinig beelden aan de vensters. Vele 
communies. 

10 juni Missiefeest. Dit jaar goed bijgewoond. Enkele mooie stukjes werden opgevoerd. Daarna wat 
melodramatisch. Vele kaarten verkocht. Omhaling ook goed. Opbrengst boven de 3000 frank. 

11 juni begrafenis van Engelbert Verhaeghe, de gebuur van de pastoor. Oud 91 jaar. 
Brave, werkzame mens met jong en luimig hart. RIP.  

19 juni twee huwelijken die dag, namelijk van Roger Cuvelier met een meisje van 
Veurne (alhier gedomicilieerd) en van Ghislaine Van Heule, dochter van Charles, 
wonend op het Vogelsteen (op de aankondigingen Groot Vogelsteen). Volgende 
zaterdag nog het huwelijk van Marcel De Vlaemynck en Jeanne Pollet, beiden van hier. 

26 juni begrafenis van Judith Morael. Sedert lang ziekelijk. Zeer godvruchtig. Grote 
vereerster van OL Vrouw van Lourdes. RIP. De Congreganisten droegen kaars. 

1 juli Priesterdag. Sermoen. Omhaling een goeie 2000 frank. 

3 juli. Eerste Biddag. Wel volk in de eerste mis. Sermoenen door EP Prosper van de 
Minderbroeders van Diksmuide. Oud-missionaris van Chili. Goed. Vooral ’s namiddags. Die 
biddag ’s zomers valt wat af.  

15 juli congregatie. Te weinig aanwezigen. Uitstappen en auto’s! 

19 juli. Retret te Kortrijk, een tiental van Pervijze. Te weinig! Propaganda beginnen van in ’t schooljaar. 

22 juli Te Deum. G. Haverbeke nog niet aanwezig. Komt nog niet naar de mis te Pervijze. 
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25 juli huwelijk 11 u Frans Van Deun en Paula Buyse. EH Van Deun onderwijzer te Evere celebreert de mis 
en doet de inzegening. Assistentie van twee heer-ooms, pastoors te Antwerpen. Senator is bruidegom-
jonker. De eerwaarde heren dineren bij de familie, zoals het gedaan wordt in hun bisdom. 

9 augustus begrafenis 9u van August Nowé. Stierf te Woumen. Eerst aldaar te 7u30 begravingsmis, volgens 
gebod van EH Pastoor van Woumen. EH Cauwelier in retret te 
Roeselare. 

15 augustus Processie. Sommige meisjes gaan niet meer in de 
processie. Dient gereageerd. Dus volgend jaar ze te voren bezoeken. 
Aanwakkeren om deel te nemen (Vandemoortel, Scheirsen, Clarys, 
Devlaemynck, Delaleeuwe etc…). Groep Hosannah doen versterken. 

Processie gestoord door auto’s. Vroeger liet men geen door. Nu wel. 
Maakte veel opspraak. Burgemeester en chef aanspreken. Altaar bij H. 
Vanheste zeer pover. Verbeteren.  

16 augustus begrafenis 9u Jerome Devlaemynck. 300 aanwezigen. 
Flinke arbeider, dronk 
gaarne demi’s. 
Schoorbakkenaar. Doch 
goed hart en diep kristelijk. 

Zo blijft er van de 
‘gemeenteraad’ van de 
Veurnestraat enkel Cyriel 
Dehaese over. Ze waren met drie. Grote liefhebbers van drank: 
Emiel Goemaere (+), Jerome Devlaemynck en Cyriel Dehaese. RIP.  

20 augustus tot 24 augustus in retret te Kortrijk. 

19 augustus IJzerbedevaart. Gemeentebestuur zorgde voor 
bloemenkrans. Ook de BJB (vr). Brief van Davidsfonds naar de 
leden (vlag en aanwezigheid). Zeven vlaggen (geestelijkheid, 
gemeentehuis, L. Burie, V. Vandewoude, K. Delaleeuwe, Dr 
Quataert). Te weinig. Men durft niet, omdat men met iedereen 
moet leven. Er is toch vooruitgang. Een 20-tal ’s avonds naar het 
kampvuur. Een 40-tal naar de bedevaart. Nog veel angst en 
misverstand. Volharden!. 

In de bloemenprijskamp door de BJB georganiseerd wint de 
vrouwelijke BJB van Pervijze een diploma en gouden medaille. 

29 augustus. Op 8 september gaat Suzanne Vandeweghe, BJB lid, 
binnen in het klooster der Zusters van Liefde te Roeselare. Eén van onze 
beste leden: godvruchtig, zeer gedienstig, tot alles bereid, eenvoudig en 
vriendelijk. Een parel! Afscheidsfeest op vandaag. Een 40 BJB meisjes 
aanwezig. Tezelfdertijd vergadering. Namen het woord EH proost, Yvonne 
Germonpré (schoon gedicht van boven de honderd verzen) en Margriet 
Barbier, de voorzitster. Veel schone bloemenkransen. Aandoenlijk. 
Iedereen beseft dat de BJB veel verliest en dat Suzanne een beste 
meisje is. Vaert wel en levet scone! Het tweede BJB meisje dat dit jaar 
naar het klooster gaat. Zal wel een goede invloed hebben op de 
parochie. Feest in de feestzaal van de kostschool. Van 7 tot 10u.  

1 september begrafenis Rita Vandenbussche, oud 1,5 jaar, na het 

sacrament van het vormsel ontvangen te hebben. Mis te 7u30. 

2 september Kermis-zondag. Veel volk in beide missen. Omhaling voor de 
kerk: 4949 frank, hoogste som tot nu toe bereikt. Heel het jaar : 

Suzanne Vandeweghe bij 
haar intrede in het klooster 
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11886,50 frank. ’s Avonds enkele vechtpartijen in danszaal en café… De danspartij bij Theunynck houdt op 
te 12u15. 

3 september zeer veel volk in jaargetijde, bij de 600! 

4 september feestvergadering Boerinnengilde. Thans ongeveer 50 aanwezig. Beter doch nog niet 
voldoende. Voordracht door EH Hildebert over Arbeidsbesparing ten voordeel van de huiselijkheid en de 
opvoeding. Zeer wel. Ontspanning door de BJB. Koffietafels goed gevuld. Spreek over Parochiale geest. men 
blijft tot rond 6u. Goede stemming.  

5 september begrafenis van Georges Degraeuwe, zoon van wijlen 
Modest en Sophie Debruyne, 37 jaar oud. Stille ingekeerde jongen. 
Groot liefhebber van postzegels. Erelid H. Hartbond. Diamantslijper te 
Diksmuide. Overleden te Oostende en heden te 9u begraven. 
Lijkrede door de heer de Handsetter, zijn patroon.  

6 september jaargetijde voor de gesneuvelden. Tamelijk veel volk. 

8 september mis voor de congreganisten. Goede opkomst. Te 11u 
huwelijk Jozef Marrannes (Oostduinkerke) en Eliane Meganck. Negen 
koppels (veel te weinig, maar ja, de auto’s!!). Bruid zeer deftig 
gekleed. Jonge vrouwen en meisjes eerder onbetamelijk. Later een 
woordje erover in de predikstoel. Ook over het bijwonen van de mis. 

11 september begrafenis 9u 
Marie Louise Titeca, weduwe 
Karel Pollet. Zeer godvruchtig 
mens. Ging jaren in de 
Boetprocessie van Veurne. 
Hield veel van de Derde Orde. 
Had een broeder, broeder-
zendeling bij de Capucijnen 
in Indië. Verzorgde de zieken. Nog al strijdlustig aangelegd. De 
Titeca’s behoren tot een oude familie van Veurne-Ambacht, 
werklieden. Haar man was schrijnwerker. Was reeds twee jaar in 
hospitaal van Diksmuide. Niet veel volk in de begrafenis. RIP.  

16 september Congregatie. 68 aanwezigen. Goed aanhouden. 

23 september. Deze week drie huwelijken. Te 9u en te 10 en te 
11u. In de twee eerste gans de familie. Te 11u een tiental koppels. 
Meer en meer wordt de stadsmode ingevoerd en komen slechts de 
broers en zusters naar de kerk. Op het gepast ogenblik reageren! Te 
11u trouwde Laura Avereyn, gewezen lid van de BJB. Haar zuster 
diende ontslag in voor het huwelijk. Zo geen viering. En hun vader is 
voorzitter van de Boerengilde en de moeder raadslid van de 
Boerinnengilde… 

Recollectie ijveraars H. Hart Bond te Veurne. Een achttal aanwezigen van Pervijze waaronder gewone leden. 
Te weinig ijveraars! 

30 september. Begin van triduum (driedaagse periode van gebed en bezinning) ter voorbereiding van de Biddag 
en om de jubileum aflaat te winnen. Predikant EP Angelus (Hilaire Dewispelaere van Beernem). Preekt in de 
drie missen. Maandag en dinsdagavond sermoen te 7u30. Veel volk. Veel biechten. Prachtige biddagen: 
nooit geweten in Pervijze! De twee vroegmissen werden zeer goed bijgewoond. Boven de 500 communies! 
Nog soms zo’n triduum houden. Predikant zeer gegeerd, eerder canteur, doch zeer gemoedelijk en 
opbeurend. Deo Gratia! 

7 oktober omhaling voor het christelijk onderwijs, 1070 frank. ’s Namiddags uitstap van de kostschool naar 
de abdij ter Duinen en de zee. Eerwaarde Moeder Libaria deed de uitstap mede. ’s Avonds Davidsfonds met 
Wiiem Demeyer. Zangfeest. Tamelijk wel volk. Iedereen zingt goed mede. Men durft ook op het toneel gaan 
om in groep te zingen. Goede inzet voor het Davidsfonds. 
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21 oktober: Missiezondag. Dit jaar bij de 6000 frank. Zeer wel. 

28 oktober: Christus Koningfeest. Te weinig gevierd. Volgend jaar de H. Hartbond stellen op de voorlaatste 
zondag van de maand. En dan volop van Christus Koning-feest een feestdag maken met al de groepen. 

1-2 november: Missen zeer wel bijgewoond. Zoals ieder jaar veel misintenties gevraagd. 

11 november: hoogmis voor de gesneuvelden, vanwege de NSB. Alles in orde. Herdenkingssermoen, goed 
aangehoord. 

14 november: begrafenis Medard Markey. Een zeer godvruchtig mens, 
van het oud ras van Pervijze. Stierf in het oudemanhuis, waar hij ziek 
binnenkwam. Erelid H. Hartbond. RIP.  

25 november: feest van de H. Catharina. Gans de week bedevaarders. 
Zou er op die dag ’s namiddags geen lof met sermoen kunnen 
gehouden worden? Zeer veel kaarsen verkocht: voorraad voor het hele 
jaar. 

Stoelgeld vanaf 1° zaterdag van december, op bevel van de bisschop, 
gebracht op 0,50 frank. Nieuwe stoelzetster: Flavie Pynebrouck, 

weduwe Logghe. 

30 november: begrafenis Elisa 
Odaert, weduwe Pieter Vander-
heyde. Bij de 90 jaar. Kwam nog 
iedere dag naar de mis. RIP.  

2 december: hoogmis voor de 
Muziekmaatschappij De 
Eendracht. Vroeger twee 
muzieken te Pervijze: St Cecilia (G. Haverbeke) en de IJzerzonen (VOS) 
met elk hun Ceciliafeest. Nu versmelting onder muziekleiding van 
meester Joris Markey. De muziekinstrumenten van de IJzerzonen werden 
geschonken aan de VZW De Christelijke Werken van Pervijze. Zodat, 
moest ooit de nieuwe muziekmaatschappij te niet gaan, die 
instrumenten overgaan naar die maatschappij, dus naar EH Pastoor. 

8 december: feest van de Congregatie. Goede opkomst in mis en 
vergadering. Door de band een 60-tal aanwezigen op de vergaderingen. 
De auto’s hebben een nadelige invloed: men wil de zondagnamiddag 
naar familie en kennissen. Acht congreganisten doen hun opdracht. 

25 december: op Kerstdag in plaats van de vroegere omhaling voor de 
H. Kindsheid, omhaling voor Sint Pietersliefdewerk. Bracht ongeveer 1700 frank op. Heel goed. 

Kerktoren vermaakt. Ingenieur Felix en ingenieur Marechal van Oostende hadden de plans gemaakt. 
Aannemers Maurice Depotter van Wulpen. Een deel van de buitenmuur en sommige steunberen dienden 
afgebroken, ook de scheuren in de kerk dienden dicht gemaakt. Bestek: ongeveer 150.000 frank, deels door 
de Staat (Ministerie van Openbare Werken), deels door de gemeente. Maximum tijd 100 dagen. Het maken 
van de stellingen vergde dagen werk. Maurice Depotter en zijn mannen deden hun werk goed en gewetensvol. 
Goed weder gans de tijd. Ook de kadrans van het uurwerk werden herschilderd (émail), de haan werd hersteld 
(doorschoten – roerde niet meer sedert lang) en verguld. Gans het schaliëndak van de toren werd hernieuwd, 
ook van de twee zijtorentjes en van de Calvarieberg. Gedaan voor Nieuwjaar. Op de kosten van de kerkfabriek 
werden de daken en goten van de kerk zelf nagezien en vermaakt. Dit door de firma D. Haveloose van De 
Panne, Kasteelstraat 55. Prijs: 8.506 frank, goed hersteld. Nu nog de kerkhofmuur. Dit voor binnenkort. Orgel, 
klokken, wakke muren… 

Einde van 1951! 

PERVIJZE TEN TIJDE VAN PASTOOR DE CUYPER (oktober 1951 – november 1952 - slot) 
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Er waren 20 geboorten, waaronder een tweeling (Ryckeboer). Ongetwijfeld te weinig! Menig jong huisgezin 
heeft geen kinderen of enkel één! De werkloosheid in de streek is niet zonder invloed op die toestand. Doch 
de grondreden is wel elders te zoeken. 

16 overlijdens, waaronder twee minderjarigen. Ook de tweeling stierf, doch in Diksmuide.  

30 jonge lieden van Pervijze huwden. Hoog getal!  

Dit jaar 55.000 communies, het zij 3500 meer dan in 1950. 

De Katholieke organisaties houden goed stand: KAJ naar de 20, BJB een 40, vrouwelijke BJB een 45, 
Davidsfonds 93. Ook de H. Hartbonden bloeien. Verzoening in de parochie goed gevorderd. Zondagverzuim 
vermindert. Enkelen teruggekeerd naar de zondagsmis, sommigen van jaren ver. Deo gratias. Actie 
voortzetten. En nu 1952 begonnen onder Gods zegen! Deo Gratias. 

1952 

1 januari: veel volk in de missen. Veel communies. 

Parochieblad begint zijn 2° jaargang. Enkele abonnementen verloren, doch meer nieuwe bijgekomen onder 
meer op Schoorbakke en Rousdamme. Volgend jaar vernieuwen bij begin december. 

Verlaten de parochie: 

- Dr Jozef Quataert, gaat dokteren te Lovendegem. 
- Maurice Devalck, hoofd van de Rijkswachtbrigade, vertrekt naar het bezet gebied in Duitsland bij een 

auditoraat. 
- Marcel Snauwaert, directeur van de melkerij. De melkerij werd verkocht door Pieter Verstraete aan de 

dienstoverste van de melkerij van Gits. 

Spijtig van alle drie. Doch vooral het heengaan van M. Snauwaert is te betreuren. Leider van MV, secretaris 
van het Davidsfonds, overtuigd en durvend katholiek, innig vroom. Groot verlies voor onze parochie! 

Stoelgeld:  met de eerwaarde pastoors van ’t omliggende overeengekomen voortaan voor de standstoelen 75 
frank te vragen, voor de abonnementen 40 frank. Enkelen, vooral heel rijke mensen, sputteren… 

Toneelfeest BJB. Op de laatste zondag van 1951 gaf de BJB een flinke toneelavond. ‘De verzoeking was te 
sterk’ werd opgevoerd. Mooi stuk en goed gespeeld. Er kon meer volk zijn. 

5 januari: Driekoningenstoet. KSA en KAJ en muzikanten. Bracht min op dan vorige jaren. 
Nieuwjaarsuitgaven? 

9 januari: begrafenis van Romanie Markey, weduwe van Henri Vanlerberghe. 82 jaar. Moeder 
van 22 of 23 kinders. In vrome vrouw, doch een echte Pervijzenaar van aard: kort, luimig, wat 
onafhankelijk. Doch in-goed. Zeer veel volk in de begrafenis, ongeveer 450. RIP. 

13 januari: omhaling Afrikaanse missies, ongeveer 1550 frank, een 150 frank meer dan 
verleden jaar. 

Dit jaar werd met januari aan ZEH Deken voor de goede werken de som van 30.000 frank overhandigd. 
Merkelijk meer dan vroeger, vooral vanwege de Pauselijke missiewerken en het Schoolfonds. 

14 januari: begrafenis van Jerome Vanbeveren, 66 jaar. Een landbouwwerkman van de 
oude stempel! Werkte meer dan 25 jaar op het Blauwhuis bij Alfons de Grave. Een man 
van vertrouwen, vol verantwoordelijkheidsgevoel. Was door gans de familie ‘gaarne 
gezien’. Vrome christen, vol kwinkslagen in zijn gesprekken. Echt betreurd door iedereen. 
Veel volk in de uitvaart: bij de 300. Een omhaling voor missen bij de tafelgenoten bracht 
meer dan 500 frank op. RIP. 

15 januari: begrafenis van Zuster Charitas, in de wereld Elisa Vandebaviere van Wervik, 
82 jaar. Oud-lerares van de kostschool. Zeer gaarne gezien. Uitstekende opvoedster. Was sedert 1904 in 
Pervijze. Samen met Eerwaarde Moeder Libaria aangekomen. Goed en aangenaam karakter. Leed jaren aan 
acute rhumatisme. Doch steeds welgezind en hartelijk. Stierf heel zacht. Beelschoon op haar doodsbed. Op 
de begrafenis al de schoolkinderen, benevens de pensionairen. Gedragen door oud-leerlingen van de 
kostschool, wonend dichtbij de school (Congreganisten). Veel volk. Schone begrafenis. RIP. 
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H. Hartbond en Eerste Vrijdagbond in 1951. Mannen: vooruitgang. Wel min leden (nu 251) doch meer 
ereleden en weinig flauwe leden (188 <-> 38). enkele flauwe wijken, vooral de verste.  

Vrouwen: achteruitgang. Min leden (nu 306), min ereleden en meer flauwe leden (175 <-> 103). De 
ijveraarsters, sommige toch, doen hun werk niet goed. Wederom voltallige regelmatige vergaderingen voor de 
ijveraarsters! 

27 januari: H. Hartbond. Het begon te sneeuwen zaterdagnamiddag. ’s Zondagsmorgens stond de sneeuw 35 
tot 50 cm hoog. En geen elektrisch licht. In de 1° mis, de bondsmis, kaarsenverlichting. Weinig leden (een 
80-tal ?) aanwezig. Vele mensen konden die dag geen mis horen. Wegen toegankelijk gemaakt met twee 
tractoren! 

Pater W. Van Straten. De bekende ‘spekpater’, de man van ‘Oostpriesterhulp’ gaf een voordracht in het 
Davidsfonds. Door het slecht weder een betrekkelijk klein publiek: 70 – 80. Prachtige voordracht die diep 
insloeg. Geldinzameling wellicht heel goed. Inviteer hem om te komen sermoenen naar Pervijze in de tweede 
helft van het jaar. Zal zelf dag voorstellen. 

3 februari: week van de soldaat. BJBers en Kajotters verkopen aan de kerk ‘Marsch’. De 100 nummers 
gemakkelijk verkocht. Wel 20 tekort. 

Dr Belmans, goochelaar in het Davidsfonds. Buitengewone prachtige avond. Voldeed volledig. Duurde van ¼ 
voor 6u tot 9u ¼. Zeer veel volk, een 300. Opbrengst (met namiddagvertoning voor kinders en kostschool) 
iets meer dan 5000 frank. Hij mag gemakkelijk een tweede maal gevraagd worden. 

Spaederycke gaf in februari twee opvoeringen van ‘De slag op het hart’. Goed vertolkt. Veel volk iedere maal. 

16 maart: omhaling voor Leuven: 1703 frank. Zeer wel. 

22 maart: tot nu al 7 geboorten. Een kindje stierf kort na de geboorte. Meest geboren in families waar reeds 
verscheidene kinderen waren. 

31 maart: vandaag begon meesterplakker Depreitere van Veurne met zijn vakmannen de herstelling van de 
wakke muren van sacristie en kerk. Al de muren van de sacristie (de 4 plaatsen) dienen hersteld te worden. 
Ook vele delen van de kerk (onder meer in het koor en de mannenkant). De muren worden tot op het baksteen 
afgeklopt, de voegen worden diep uitgehaald. Bekleding met cement, waarin ‘Pollux’ verwerkt is en met een 
laagje kalk. Vandaag werd de grote ‘toog’ van de sacristie gedeeltelijk uiteengenomen door Georges Decroos 
en zoon Willy en werden alle gewaden naar het pensionaat gedragen. De voorziene prijs is ongeveer 2400 
frank voor kerk en sacristie. Gedaan in de tweede week na Pasen. Alles goed verzorgd. Parochianen zeer 
tevreden over de vernieuwing. Nu nog herschilderen. 

3 april: eerste communie. 

4 april: kruisplanting. Veel volk. Groeit nog aan. Nog verbeteren? 

Paastijd. Kende goed verloop. Te weinig volk in de diensten van de Goede 
week. Omhaling voor de kerk, boven de 5000 frank. Zeer wel voor 
Pervijze! Omhaling voor de Kindsheid, ook zeer wel. 

10 mei: Mgr Lamiroy overleden. RIP. 

22 mei: plechtige communie. Weinig volk ’s namiddags. Hoe verhelpen? 

25 mei: viering jubileum BJB door de meisjes. Algemene Communie. ’s 
Avonds film Nieuwenhove. Voldoende opkomst. 

14 juni: begrafenis van weduwe Henri Titeca (Elodie Devroe). In-goede 
vrouw, moeder van meer dan 20 kinders! Stierf op de ouderdom van 
bijna 80 jaar.  

15 juni: processie,spijts ongunstig weder, kon toch uitgaan. Wel meisjes 
in de processie. Nog enkelen ontbreken. Allen doen meegaan! Vroeger 
vanzelfsprekend. Gaven zelf klederen. Persoonlijk sommigen 
aanspreken. 

8 juni: feest van de BJB op de weide van de weduwe de Grave. Goed voorbereid. Dreigend weder… Toch een 
600 aanwezigen. Bracht op: ongeveer 11.700 frank (verkoop van drank, enz… ongeveer 5000 frank). Alles 
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betaald, ook de nieuwe vlag, die bij Demeire te Ieper gemaakt werd en 4750 frank kostte. Vlagdrager: Daniël 
Handschoewerker. Alle BJB deden goed mede. De Pervijzenaars komen uitstekend goed overeen. En nu op 
20 juli naar Roeselare. In de wedstrijden was Zevekote 1, Merkem 2, Pervijze 3. Zeer wel voor de eerste maal 
dat ze meedoen. 

19 juni: bloemenhulde aan het H. Hart. Te weinig groot volk in de kerk. Hoe combineren met vernieuwing van 
toewijding aan het H. Hart van de gemeente. Meer gans de parochie doen meeleven. ’s Anderendaags te 
weinig mannen in de kerk. Vragen volgend jaar: 1. algemene bevlagging, 2. H. Hartbeeld met bloemen aan de 
vensters. 

22 juni: omhaling voor Koekelberg 1700 frank. Zeer wel. 

1 juli: parochiale bedevaart Gistel-Brugge-Oostakker. Min volk dan andere jaren, want reeds bedevaarten naar 
Beauraing (20-tal) en Lourdes (10-tal). Goed verlopen. Naaste maal ook de H. Rita gaan vereren in de 
Augustijnerkerk.  

Vertrek 7u, mis Gistel 7u15, te Brugge rond 10u15, te Oostakker rond 12u30. Naar Gent rond 4u30, Terug 
7u30. 

3 juli: eerste biddag. EP Aquilinus, ditmaal echt mooi sermoen. Volgende maal vespers te 2u30, niet te 2u. 

’s Avonds branden het klooster en de school van Stuivekenskerke af door de bliksem. 

6 juli: algemene communie van de H. Hartbonders. Op het Groeningeveld te Kortrijk. Een 15-tal van Pervijze. 
Ook de kostschool (VKSJ) trekt op die dag naar Kortrijk voor de kroning, door pauselijke nuntius, van OLV van 
Groeninge. Snikhete dag. ’s Avonds wordt het Openluchtspel belet door een geweldig onweder. 

10 juli: Vorming. Te 11u komt Mgr Catry toe, vergezeld door ZEH Deken Vandenberghe. De kerk werd tevoren 
helemaal gekuist en al de meubels werden geboend. 93 vormelingen, waaronder 35 van de kostschool. 
Vorming rond 11u30 gedaan. Feestmaal in de pastorij (voorgevel geschilderd). Buiten de kerkraad ook ZEH 
Dewachter, pastoor van Stuivekenskerke, L. Burie, koster en C. Vergauwe, schepenen V. Vandewoude en L. 
Mus (vrouw A. Vanheule) fungeerden als peter en meter. Mgr vertrekt rond 3u naar Avekapelle. 

11 juli: op initiatief van het bestuur van het Davidsfonds werd een Guldensporencomité gesticht. Alle 
verenigingen, buiten de NSB doen mede. Ook het gemeentebestuur, daarvoor aangespoord door de 
gouverneur van de gouw. Een briefje werd in alle huizen verspreid. Drie punten stonden op het programma: 
1. bevlagging op 11 juli, 2. hoogmis op zondag 13 juli – hulde en ziellafenis, 3. volksfeest op 16 juli in de 

Missiebisschop Catry bij het verlaten van de kerk na het vormsel 
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parochiezaal. Op 11 juli een goeie 20 vlaggen, ondermeer gemeentehuis. Men is spijtig dat het Davidsfonds 
geen autobus inrichtte om naar Kortrijk te gaan. Toch velen naar Kortrijk geweest. 

13 juli: hoogmis ter herdenking van 11 juli en voor de gesneuvelden in al de oorlogen ‘om ‘t land te 
beschermen’. Offerande: bijna heel de kerk gaat te offerande, bij uitzondering van Vanthuyne, O. Vanlerberghe 
en vrouw, meisjes Scheirsen … dit wellicht na ruggespraak. Na de mis wordt de Vlaamse Leeuw gespeeld. 

16 juli: volksfeest. Wel volk. Schoon programma: 18 liederen en 2 reidansen – BJB en KAJ en vr. BJB. 
Feestrede door R. Braeckevelt, gouwsecretaris van het Davidsfonds. Echte geestdrift in de zaal. De liederen 
worden zeer goed medegezongen. In de achtergrond van het toneel prijkt de Leeuwenvlag (L. Bultinck) en op 
de piano het beeld van OLV van Groeninge. Einde rond 11u. Iedereen zeer tevreden. 

27 juli: Te Deum. Gewone aanwezigen. ’s namiddags te Veurne Boetprocessie. Enkelen van Pervijze nemen 
eraan deel, ook oude volksmensen. 

31 juli: Mgr E. De Smedt tot bisschop van Brugge benoemd. Welgekomen. Nota in Parochieblad. Vijf kajotters 
van Pervijze met hun proost vertrekken maandag aanstaande naar Lourdes met de grote KAJ bedevaart: 
Georges Vanlerberghe, voorzitter, Gerard Delanghe, Michel Boomgaert, Emiel Declerck en André Vandamme. 
Goede reis! Daar EH pastoor ook die week in retraite is, wordt de parochiezorg waargenomen door EH Louagie 
van Zoetenaaie. 

3 augustus: omhaling door Eerwaarde Broeder Edouard, van de Broeders Xaverianen, van Brugge. Jozef 
Decroos – geboren Pervijzenaar, die op 26 augustus naar Kongo vertrekt. De eerste 
missionaris van Pervijze, sedert Mgr Hennaert, vicaris generaal van Detroit, overleden in 
1892. Gelegenheidssermoen. Omhaling 7320 frank.  

15 augustus: veel volk opgekomen voor de processie. Jammer genoeg begon het fel te 
regenen, toen de processie uitging. Houden dan de processie ’s namiddags! 

17 augustus: congregatie. Een 70 aanwezig. Enkele wijkmeesteressen 
deden goed hun best voor de propaganda. Een zestal congreganisten 
van de kostschool of van andere kostscholen. 

24 augustus; IJzerbedevaart. Reeds 6 vlaggen! Enkele groepen naar de bedevaart: men is nog steeds bang. 
Volgend jaar een brief sturen vanwege het Davidsfonds + brief aan Gemeentebestuur (vlag en krans), kransen 
vanwege Davidsfonds en Jeugdafdelingen. 

7 september: kermiszondag. Omhaling voor het laten schilderen van de kerk: 5200 frank. Begin de omhaling 
ten huize. 3000 frank en ‘k mag terugkeren. Wel volk op de baan. Men danst niet vele (veel vreemdelingen) 
bij Theunynck. Men houdt op te 1u. Nog te laat! 

8 september: jaargetijde. Zeer veel volk. Gans de gemeenteraad. Ook wel volk op het jaargetijde voor de 
gesneuvelden. Gisteren installatie van Mgr De Smedt. Daar het hier kermis is, geen oproep gedaan voor 
Brugge. Afvaardiging van de jeugd: BJB en vr. BJB met de vlaggen. Prachtige ‘Blijde intrede’. Mgr veroverde 
de sympathie van iedereen door zijn voornaamheid en sympathieke glimlach en – voor de priesters – door 
het onthaal op het bisschoppelijk ‘huis’. 

9 september: feest van de Boerinnengilde. EP Mathieu, onderpastoor van Oostende, houdt de voordracht over 
de familie als bron van een hervorming. Goed. Een 40 leden. Te weinig! 

13 september: begrafenis van ZEH Robers Caesens, pastoor van Nieuwpoort: een hoogstaand priester en een 
gentleman. Zeer betreurd. Veel volk. RIP. 

14 september: lees de eerste herderlijke brief van Mgr De Smedt. Enig mooi! Een nieuw geluid. Meer dan 
woorden! Zeer goed beluisterd. 

16 september: huwelijk Marcel Ghyselen-Godelieve de Grave, te 11u. Marcel was sedert de stichting voorzitter 
van de BJB. Zeer ijverig en zeer goed gezien door al de leden. Godelieve sympathiek  bestuurslid van de vr. 
BJB. Dus echt BJB huwelijk. Schone plechtigheid. De twee vlaggen van de BJB staan in het koor. Een 50 – 60 
leden in uniform aanwezig. Veel familie aanwezig. De jonggehuwden gaan te communie gedurende de 
huwelijksmis (blijven op hun knielbank). Na de mis brieven gelezen door Robert Van Walleghem, de nieuwe 
voorzitter van de BJB en Margriet Barbier, de voorzitster van de vr. BJB. Beide zeer wel. Geschenken worden 
aangeboden, namelijk twee tekeningen van Jos Speybrouck (Christus hoofd en ‘waar men gaat langs Vlaamse 
wegen komt men Maria tegen’ met ploeg, paarden) en een Maria beeld. Foto’s gemaakt ondermeer van al de 
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aanwezige BJBers en vr. BJB, met de vlaggen. De jonggehuwden gingen met vader en moeder Ghyselen naar 
Lourdes. Gaan boeren in het Walenland op een hof van 150 ha eigendom. Goed heil en … blijft trouw aan het 
Christen Vlaanderen!! 

21 september: congregatie: 62 aanwezigen. Sermoen door EP Willibald. Te Moorsele inhuldiging van graf en 
gedenksteen van wijlen EH Caesar Gezelle. Verzorgde plechtigheid. Herinnering aan college-tijd en uitgave 
van het opus van Guido Gezelle. RIP. 

Verkiezingslijsten. Twee lijsten ingediend. Frederik Ryckewaert en Georges Haverbeke. De oude tweespalt 
houdt aan, alhoewel de meeste Pervijzenaren liefst ermede zouden gedaan maken. Op de lijst van Ryckewaert 
staat Oscar Vanlerberghe, die in 1946 op Haverbeke’s lijst stond en verkozen werd. Als tegenzet staat zijn 
broeder Odiel op de andere lijst. Op Ryckewaert’s lijst al goed geziene parochianen. Wat niet mag gezegd van 
de andere lijst. Te hopen dat de kiesstrijd op een fatsoenlijke wijze zal gebeuren en met 12 october zal in 
vrede eindigen zonder stoornissen in het parochie leven! 

24 september: naar Moeskroen waar in de Refuge (kliniek) van de zusters van Liefde EZ Philomena, onze 
goede boerin, geopereerd werd. Zware operatie… Zal ze ooit nog kunnen haar werk herpakken. Ongetwijfeld 
een beproeving voor ons klooster. De kostschool hernam met 68 leerlingen waaronder 57 internen. Aanwinst. 
Kerkschildering begonnen ‘herstellen’. 

12 oktober: verkiezing. Kalm. Uitslag: Haverbeke 4, Ryckewaert 5, bijna 6. 
Voorzien door wie objectief de toestand… (onleesbaar). De overwonnen erg 
verbitterd. ’s Avonds voor de verkiezingen komen G. Haverbeke en Omer 
Warlop de pastoor bedanken omdat hij afzijdig bleef in de kiesstrijd. Na de 
verkiezingen toch misnoegd op hem!!! Echt karakteristiek voor hun 
mentaliteit. Zal mettertijd toch beteren, doordat het geloof, in de parochie 
dieper ingrijpt. Goddank! 

15 oktober: benoemd als pastoor op St Niklaas te Ieper. EH M. Roelens, van 
Roeselare, pastoor van Vivenkapelle benoemd te Pervijze. Verlaat met spijt, 
met grote spijt het dierbare Pervijze. 

30 october: groot en prachtig afscheidsfeest. Bomvolle 
zaal. Iedereen komt op het podium. Mooie afscheidsbrief 
van Mr Burie. ’s Namiddags feest van de kostschool. 
Men voert ‘Te wees’ op. 

1 november: H. Hartbond zeer grote opkomst. Laatste 
sermoen en het afscheid: met spijt, dankwoord, 
aanmoediging tot volharding. Tot weerziens in het 
eeuwige ‘Paradisus’. 

4 november: verhuizing naar Ieper. 

Tot zover het ‘Liber Memorialis’ van pastoor Jan De Cuyper. Nadat hij uit 
Pervijze vertrok om pastoor te worden van de Sint Niklaasparochie te Ieper, 
werd hij in oktober 1956 nog pastoor van de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Kortrijk. In september 1972 ging hij op pensioen en hij overleed tenslotte te 
Kortrijk op 29 juni 1981.  

Hij werd op 6 juli 1981 begraven in de familiekelder op 
het kerkhof te Brugge. 

  


