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Wat daaraan voorafging
De Franse revolutie van 1789 bracht een invloedrijke politieke omwenteling op gang die in de eerste plaats
verstrekkende gevolgen had voor het land zelf. De absolute monarchie die Frankrijk gedurende drie eeuwen
had geregeerd, werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges
van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen,
de mensenmassa in de steden en de boeren op het platteland.
De oude ideeën van absolutisme (de vorst heeft alle macht), aristocratie en de macht van de kerk werden
vervangen door de principes van ‘Liberté, égalité en fraternité – vrijheid, gelijkheid en broederschap. De
veranderingen teweeggebracht in Frankrijk verspreidden zich over heel Europa.
De hervormingen gingen echter gepaard met burgeroorlog en terreur. Om de politieke problemen te boven
te komen en de onbestuurbaarheid van revolutionair Frankrijk te verdoezelen, stuurde de politieke fractie
van de Girondijnen aan op oorlog, met als excuus de dreigende taal van verschillende Europese
mogendheden, die vreesden dat de revolutionaire ideeën zouden overslaan naar hun landen.
In 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan het keizerrijk Oostenrijk en begon de Eerste Coalitieoorlog.
40.000 man Franse troepen waren in november 1792 (Slag bij Jemappes) een eerste maal binnengevallen
en na vier maanden weer verdreven (Tweede slag bij Neerwinden). De Oostenrijkse keizer Frans II vierde
zelfs nog een Blijde Inkomst in Brussel op 24 april 1794. Maar bij een tweede invasie behaalden de Franse
revolutionaire troepen in juni 1794 met de Slag bij Fleurus een blijvende overwinning op de Oostenrijkers.
Onze streken werden ingelijfd en onze gemeenten werden ingedeeld in het Département de la Lys.
Dat was nog het minst erge. Naast het stijgen van de belastingdruk, de draconische economische
maatregelen, de dienstplicht die werd ingevoerd, een drastische inperking van de taalvrijheid, kwam daar
ook nog de openlijke jacht op de Kerk bij.
De ene wet na het andere decreet werd ingevoerd waardoor de Kerk als instituut stelselmatig meer en meer
werd beperkt in haar doen en laten. Er kwam een verbod op het houden van religieuze plechtigheden buiten
het kerkgebouw (21/02/1795), kerkelijke rechtbanken werden afgeschaft (22/10/1795), de burgerlijke
stand werd ingevoerd waardoor de pastoors hun parochieregisters met dopen, huwelijken en begrafenissen
dienden stop te zetten (17/06/1796), de opheffing van abdijen en kloosters en openbare verkoop van hun
goederen (01/09/1796), de opheffing van confessionele armen- en ziekenzorg en vervangen door
burgerlijke commissies (07/10/1796), een verbod op het dragen van religieuze kledij in het openbaar
(06/12/1796), een verbod op uitwendige tekenen van de religie op publieke plaatsen (31/08/1797) en op
05/09/1797 de verplichting voor clerici om de eed van haat tegen het koningschap af te leggen op straf
van confiscatie van hun eigendom en verbanning. De meeste geestelijken weigerden deze eed van haat af
te leggen.
De gevolgen werden voelbaar in Pervijze
Op 29 september 1797, de hoogmis was bezig, kwamen er 21 Franse militairen naar Pervijze en Sint
Catharina Capelle om rekenschap te vragen aan de bestuurders van beide gemeenten. Ze hadden de
afkondigingen die ze moesten doen, acht dagen ingehouden. Daardoor werden de laatste missen nog
opgedragen op 1 oktober. Het zou duren tot 23 mei 1802 vooraleer er opnieuw missen werden opgedragen
in de kerk van Pervijze.
Op 3 oktober werd voldaan aan de wet van 31 augustus waarin gezegd werd dat alle uitwendige tekenen
van religie verwijderd moesten worden. De Christusbeelden buiten aan beide kerken (Pervijze en Sint
Catharina Capelle) werden afgedaan en ook de kruisen op de graven moesten eraan geloven. De kerken
werden gesloten op dezelfde dag en de sleutels werden afgegeven aan de toenmalige ‘agenten’, wat de
burgemeesters waren tijdens de Franse overheersing. Echter de eerstvolgende zondag werd de kerk
omstreeks 8 uur geopend en werden de klokken geluid. Veel mensen gingen naar de kerk om te bidden.
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4 maart 1798 was weer een zwarte dag voor de gelovigen van Pervijze en Sint Catharina Capelle. De
kruisen werden van de kerken gehaald door Pieter Scheirsen en zijn schoonzoon Jacob Salomein. Vier
dagen later deed ‘agent’ Pieter Vereecke (van het Blauwhuis) een ijzeren pin maken en die op de kerktoren
bevestigen. Dit werkje werd gedaan door Jacob Salomein. Vanaf dan mochten ook de klokken niet meer
geluid worden tenzij om alarm te slaan in geval van nood.
Pastoor Caestryck komt in het vizier
Ook Pastoor Caestryck had net als het merendeel van zijn geestelijke collega’s geweigerd de eed van haat
af te leggen. De eerste maanden na deze weigering had dit nog geen gevolgen maar dat die gevolgen er
zouden komen, zou hij algauw merken.
Het begon op 21 maart 1798 toen hij bevel kreeg zijn pastorij te verlaten om plaats te maken voor de
plaatselijke vertegenwoordiger van het Franse gezag, de heer Guilliez. Hij kreeg hiervoor drie dagen de tijd.
Waar in Pervijze of Sint Catharina Capelle hij onderdak vond is onbekend, hij bleef er in ieder geval,
werkloos want missen mocht hij niet meer opdragen en de kerk mocht hij niet meer binnen.
Op 10 november 1798 werd hij samen met tal van andere priesters uit de dekenij Poperinge (waar Pervijze
toe behoorde) aangehouden. De akte zegt letterlijk dat deze priesters ‘seront arrêté et déporté hors du
territoire de la République’, zullen aangehouden worden en gedeporteerd buiten het grondgebied van de
Republiek. Hij was veroordeeld tot verbanning naar Guyana. Frans Guyana is een overzees departement aan
de noordkust van Zuid Amerika dat toen gebruikt werd als strafkolonie voor degenen die oppositie vormden

Fragment uit de lijst van aangehouden geestelijken met pastoor Caestryck

tegen de Republiek en voor verbannen geestelijken.
Op 14 september 1798 werden op bevel van de Franse overheid alle geestelijken van de cantons
Nieuwpoort, Veurne en Pervijze naar Pervijze gebracht. ’s Avonds rond 7 uur werden ze op een wagen van
Pieter Vereecke naar Veurne gevoerd. Daags nadien vertrokken ze naar Nieuwpoort en vandaar naar
Brugge. Nog enkele dagen later werden allen vertransporteerd naar Rijsel. Daar bleven ze tot december om
dan opnieuw verplaatst te worden naar Rochefort, in de gevangenis St Maurice. Deze plaats ligt in het
Franse departement Charente Maritieme op een 700-tal kilometer van Rijsel. Andere aangehouden
geestelijken werden in die periode en de maanden nadien naar La Rochelle en Ile de Ré gebracht. Het was
de bedoeling hen ten gepaste tijde over te brengen naar het verre Guyana maar door de grote toevloed van
gevangenen ontstonden er onder hen en hun bewakers besmettelijke ziekten. Daardoor was de overheid
genoodzaakt voor een groot deel onder hen af te zien van transport naar Guyana.
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Op 14 februari gebeurde er een eerste transport van 38 geestelijken naar Ile d’Oleron waar ze ’s avonds
arriveerden

Nog bekenden op hetzelfde transport
Onder de 37 metgezellen van Pastoor Caestryck van Pervijze vinden we nog enkele bekenden terug. Een
klein overzicht is hier op zijn plaats.
-

Petrus Jacobus Blomme, pastoor van Nieuwpoort en zijn broer Sigismundus Blomme, onderpastoor
in hetzelfde Nieuwpoort. Deze laatste zal in 1808 pastoor van Oostkerke worden.
- Henricus Franciscus Hendryckx, monnik in de abdij van Sint Niklaas te Veurne. Na zijn vrijlating werd
hij onderpastoor van Pervijze.
- Joannes Baptista Maes, bij zijn gevangenneming pastoor van Stuivekenskerke en na zijn vrijlating
keerde hij terug naar Stuivekenskerke.
- Philippus Jacobus Ryckewaert, pastoor van Lampernisse bij zijn aanhouding en nadien opnieuw.
Onderpastoor Petrus Franciscus Titeca van Pervijze ontsprong tijdelijk de dans want bij de massale
aanhoudingen in september lag hij ziek te bed ten huize van Idonia Dehaese. Pas op 19 mei 1799 werd hij
naar Brugge gevoerd om dan op 23 augustus 1799 in Oléron terecht te komen.
Terug in vrijheid
Doordat ze niet in Guyana terechtkwamen, liet hun vrijlating minder lang op zich wachten en op 21 februari
1800 was het zover. Pastoor Caestryck en zijn onfortuinlijke metgezellen werden terug vrijgelaten en
trokken terug naar hun parochie. Er mochten nog steeds geen missen opgedragen worden in de kerk maar
door de wet van 15 juli 1801 kregen de pastoors wel toestemming om terug missen te lezen. Dit concordaat
tussen de Heilige Stoel en de Franse Republiek regelden de scheiding tussen Kerk en Staat.
Iedere weekdag konden de parochianen in het huis van pastoor Caestryck terecht voor een openbare mis.
Ook op iedere weekdag om 8 u ’s morgens konden de gelovigen terecht op de zolder van het huis van de
weduwe van Karel Dehaese. Zij woonde naast het gemeentehuis. Deze zolder was door een deur verbonden
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met het huis ernaast dat bewoond was door de weduwe van Joannes Buylaert. Deze ‘zoldermissen’ werden
opgedragen door onderpastoor Titeca. Ook was er iedere dag een mis om 8u30 in de woning van Philippus
Spyckynck die bij de Schildersbrug woonde. Die missen werden opgedragen door een zekere pater De
Grave.
Tot slot waren er nog missen tijdens feestdagen op verschillende locaties: op de hofstede De Groene Poort
bij Pieter Vandenbussche, op de hofstede Het Blauwhuis bij Pieter Vereecke en ten huize van Engelbert De
Grave op de dorpplaats van Pervijze.
Er was dus zeker geen tekort aan mogelijkheden om naar de mis te gaan. Het enige wat nog ontbrak was
dat men terug terecht kon in de kerk.
Op 8 april 1802 volgde er een wet betreffende de organisatie van de erediensten waardoor het onder
andere weer toegelaten werd om missen op te dragen in de kerken. Op 23 mei 1802 was het dan eindelijk
zover, de kerk ging terug open na 4 jaren, 7 maanden en 22 dagen.

Op 3 januari 1804 volgde er tot slot nog een plechtigheid in de Sint Donaaskerk te Brugge aangaande de
regeling tussen kerk en staat. De Sint Donaaskerk werd kort nadien afgebroken op bevel van de Franse
overheid.
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