DE WONING VAN THERESIA DUMON EN HET KLOOSTER
Herman Declerck
Baron van Caloen
Nu wordt het uitzicht van het dorpsplein van Pervijze bepaald door de gebouwen van het voormalige
klooster, de basisschool en middenin, het woongebied ‘Ten Bercle’ dat werd opgetrokken na de afbraak van
een deel van het klooster. Het is ooit anders geweest.
Tot 1868 was er geen sprake van een klooster maar door toedoen van Baron Charles van Caloen de Gourcy
van Loppem veranderde dit.
Eerst een woordje uitleg over die bewuste Baron van Caloen de Gourcy. Het geslacht van Caloen heeft zijn
oorsprong in de streek van Doornik maar is vanaf de 18de eeuw voornamelijk gevestigd in Brugge en het
Brugse Vrije. Charles Marie Joseph van Caloen is de zoon van Joseph-Bernard en van Marie-Catherine de
Potter de Drogenwalle. Na zijn studies aan het Klein Seminarie van Roeselare waar hij onder meer de latere
bisschip Faict als studiegenoot had, huwt hij in 1847 met gravin Savina De Gourcy-Serainchamps waarmee
hij vijf kinderen krijgt.
Na het overlijden van zijn vader in 1848 is Charles de enige erfgenaam en door enkele andere sterfgevallen
in de familie verwerft hij alles samen een bijzonder groot vermogen waaronder naast het landhuis dat de
familie bezit in Loppem, talrijke huizen en landerijen in West-Vlaanderen en Namen.
Ondertussen rijpt de gedachte om in Loppem een groot, middeleeuws kasteel te bouwen, ter vervanging van
het oude landhuis. In 1862 start men met de afbraak van het oude landhuis en in juli 1863 kan de familie
het kasteel betrekken.
Keren we nu terug naar 1848 als hij tal van gronden erft van zijn vader en uit andere erfenissen. De kans is
zeer groot dat daar ook de gronden bij hoorden waarop later het klooster zal opgetrokken worden.
Het ontstaan van het klooster en een
absurde situatie
Toen de Popp-kaart vanaf 1841 werd
opgemaakt, zag de dorpskern van Pervijze
eruit zoals hiernaast. Links naast de kerk
stonden een tweetal huizen, een paar
‘koterijen’ en voor de rest was alles
onbebouwd.
De percelen 291 en 292 waren eigendom
van het armbestuur van Pervijze. De
percelen 293, 294 en 295 waren
eigendom
van
brouwer
Bernard
D’Autricourt van Diksmuide.
Voor 1854 waren deze percelen reeds
overgegaan naar Dhr Lamoral HolvoetDautricourt (registratieontvanger) en op 9
september 1854 is deze afgesproken bij notaris Schottey te
Diksmuide voor de verkoop van zijn eigendom. De nieuwe eigenaar
wordt Engelbert Degrave die in 1837 huwde met Theresia
Francisca Dumon en sedert 1849 burgemeester van Pervijze is
geworden.
We mogen veronderstellen dat de omliggende landerijen en
weiden ondertussen het eigendom zijn van Baron Charles van
Caloen. De percelen 291 tot 295 zijn dus als het ware een enclave
gelegen tussen de eigendommen van Baron van Caloen. Even
terzijde nog vermelden dat dit niet het enige eigendom is van de
familie in Pervijze. Op de kadasterlijsten zien we onder andere ook
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Engelbert Degrave en echtgenote
Theresia Dumon

nog ongeveer 84 ha die later eigendom worden van de jongste zoon van Baron van Caloen, Ernest van
Caloen. Deze krijgt hij waarschijnlijk van zijn vader omstreeks zijn 18de verjaardag in 1877.
In 1868 neemt Baron van Caloen een beslissing die het uitzicht van het dorpsplein zal bepalen in de
volgende decennia. Hij schenkt de landerijen waarvan hij eigenaar is en die aan de linkerzijde van
bovenstaand kaartje te vinden zijn, aan de Zusters van Liefde die hun hoofdzetel hebben te Roeselare.
Perceel 292 is op dat ogenblik ook geen eigendom van Baron van Caloen maar nog steeds van het
armbestuur van Pervijze en dat zal voor onbekende tijd zo blijven tot het ook eigendom van de baron zal
worden.
De bouw van een afdeling van het klooster is al snel een feit en splinternieuwe kloostergebouwen sieren
algauw het dorpsplein van Pervijze. Daartussen ligt de woning van burgemeester Degrave en zijn echtgenote
Theresia Dumon. In 1868 overlijdt echter burgemeester Degrave en blijft zijn weduwe alleen wonen in het
grote statige herenhuis op het dorpsplein van Pervijze, gelegen middenin de kloostergebouwen.

De woning van Theresia Dumon gelegen tussen de kloostergebouwen is het huis met de 7 vensters op de
verdieping
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Zo is nu eigenlijk de absurde situatie ontstaan waar Theresia Dumon blijft wonen op het dorpsplein samen
met haar meid Joanna Beyts, afkomstig van Klemskerke net als haar werkgeefster. Doet baron van Caloen
in de daaropvolgende jaren pogingen om de woning van Theresia Dumon te kopen om ook te schenken aan
het klooster? De kans bestaat maar de burgemeesters weduwe blijft in ieder geval wonen waar ze woont en
ze blijft eigenares van haar woning.
Op 8 september 1880 komen Theresia Dumon en baron van Caloen samen te Roeselare bij notaris
Cardinael want Theresia heeft de beslissing genomen haar huis te verkopen aan de baron, echter onder één
strikte voorwaarde, namelijk dat ze er mag blijven wonen tot haar overlijden. Waarom bij een notaris in
Roeselare? Waarschijnlijk zijn de bestuurders van het klooster van Liefde te Roeselare ook betrokken partij
gezien wat de toekomst hen zal bieden, wat we hierna zullen
kunnen lezen.
Op 13 november 1894 mogen we een nieuwe fase noteren in de
geschiedenis van het herenhuis gelegen middenin het klooster.
Baron van Caloen komt naar Pervijze waar hij is afgesproken met
notaris Vandenberghe en Aimé Verschave als schatbewaarder
van de kerkfabriek van Pervijze. Bij notarisakte schenkt de baron
het huis in naakte eigendom aan de kerkfabriek terwijl Theresia
Dumon vruchtgebruiker blijft. Wat wil zeggen dat zij daar mag
blijven wonen zolang ze leeft en dat de kerkfabriek geen verdere
acties zoals een verkoop of verhuur mag ondernemen tot zij
overleden is.

De handtekening van baron van
Caloen en Aimé Verschave onderaan
de schenkingsakte

De kerkfabriek aanvaardt de gulle schenking in dank van de ondertussen oude baron die op 1 mei 1896 op
81-jarige leeftijd zal overlijden.
Naar het levenseinde van Theresia Dumon – haar testament en latere bijvoegsels
We kunnen niet om het feit heen dat Theresia Dumon ondertussen heel belangrijk geworden is in dit artikel.
Als voorname burger maakt zij op tijd en stond haar testament op want wie veel bezittingen heeft zal na
zijn/haar overlijden ook een ferme erfenis achterlaten. In het geval van Theresia Dumon zijn er dan ook nog
een aanzienlijk aantal erfgenamen die zich allemaal situeren aan haar zijde van de familie. Kinderloos als
het huwelijk tussen haar en Engelbert Degrave is, komt alles toe aan de maternele zijde.
Op 5 mei 1872 maakt Theresia Dumon voor de eerste maal een testament op. Daar zij tot de hogere klasse
– zoniet de hoogste klasse – van Pervijze behoort, is het zeer interessant te lezen wat voor haar belangrijk is
als het zover komt dat ze zal overlijden. Daarom hierna graag een overzicht van de inhoud van haar
oorspronkelijke testament. Waarom oorspronkelijk? Omdat ze in de jaren nadien nog meerdere aanpassingen aan haar testament laat doen, zogenaamde ‘codicillen’. De afschriften van dit testament en alle
daaropvolgende codicillen zullen op 4 mei 1900 in het bezit komen van notaris Vandenberghe te Pervijze.
Dan nu de inhoud van haar testament opgesteld op 5 mei 1872.
De eerste paragrafen gaan uitsluitend over wat Theresia Dumon allemaal wenst onmiddellijk na haar
levenseinde. Ze wil begraven worden met de grootste dienst en daarenboven moet deze dienst zoveel als
mogelijk gelijk zijn aan die waarmee haar echtgenoot werd begraven in 1868. Terwijl haar lichaam nog niet
begraven is moet er elke dag een mis gezongen worden. Bij de begrafenis moet haar lijk gedragen worden
door zes arme mensen en een ander arm mens die het kruis moet dragen. Hiervoor krijgen die zeven
personen 56 frank die ze gelijkmatig onder elkaar moeten verdelen.
Haar lichaam moet begraven worden in twee kisten, één in hout en één in zwaar zink of lood.
De pastoors van de omliggende gemeenten en degenen waarmee ze in ‘kennis’ is moeten gevraagd worden
om de dienst bij te wonen. Verder moeten ook de familie, de familie van wijlen haar man, haar pachters en
de notabelen van de parochie uitgenodigd worden en tot slot moeten alle genodigden na de mis een
behoorlijke maaltijd aangeboden krijgen.
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Na haar begrafenis moet er een nadienst gehouden worden, waarna er aan de arme mensen van Pervijze
brood moet uitgedeeld worden waarvoor 2 zakken tarwe moeten gebruikt worden. In de veertien dagen na
haar begrafenis moet hetzelfde gebeuren in de kerk van Klemskerke, haar geboorteplaats.
Haar klederen moeten door tussenkomst van de pastoor van Pervijze uitgedeeld worden aan de armen van
Pervijze en haar boeken moeten door de uitvoerder van haar testament uitgedeeld worden aan wie deze
persoon dat wil. Deze testament-uitvoerder moet Jules Lagae, advocaat te Kortrijk, worden.
Als haar dienstmeid Joanna Beyts nog steeds in dienst is bij haar overlijden, krijgt zij zonder lasten ‘een
behoorlijk rouwkleed, den beddenbak met beddinge en behangsel die zij mijnent gebruikte en twee paar
laekens’.
Alles wat na haar overlijden nog in het huis aanwezig is, moet openbaar verkocht worden, waarvoor de
testament-uitvoerder het nodige moet doen. Daarvoor krijgt hij al het meubilair dat in het huis aanwezig is.
Ook de onroerende goederen moeten openbaar verkocht worden om reden dat het aantal erfgenamen zeer
groot is en waarschijnlijk bij de verdeling niet allemaal aanwezig zullen (kunnen) zijn en omdat deze
‘goederen moeyelijk in natuer verdeeld konnen worden’.
Dan volgt nog een overzicht van hoe de erfenis juist verdeeld moet worden, volgens welke verdeelsleutel.
Daar alle erfgenamen zich situeren aan de Klemskerke-kant’ is dit minder interessant voor ons, lezers van
Pervijze. We schenken daar dan ook geen verdere aandacht aan.
Op 1 december 1892, dus 20 jaar later, voegt Theresia Dumon een eerste bijvoegsel toe aan haar
testament. Hierin stipt ze aan dat ze absoluut niet wil dat er klederen en kleine voorwerpen van haar
‘menagie’ openbaar verkocht worden. Deze zaken moeten door haar testament-uitvoerder en de heren van
het bureau van weldadigheid van Pervijze uitgedeeld worden aan de arme mensen van Pervijze volgens
degene die er het best gebruik van kunnen maken. Alleen haar testament-uitvoerder is aangesteld om die
voorwerpen aan te wijzen.
Op dezelfde dag maakt ze nog een bijkomend codicil op waarin ze zegt dat haar erfgenamen zich binnen de
zes maanden kenbaar moeten maken bij de testament-uitvoerder, zo niet verliezen ze al hun rechten op de
erfenis. Omdat de ganse procedure echter geen zes maanden zou moeten wachten op uitvoering, mag men
verder gaan met de verdeling maar moeten de afwezigen goedkeuren wat in hun afwezigheid werd beslist.
Op 22 december 1892 volgt er een derde bijvoegsel aan haar testament van 1892 dat enkel van belang is
voor haar dienstmeid Joanna Beyts. Uit genegenheid voor haar jarenlange trouw krijgt ze een klein
‘menagie’ waarna een opsomming volgt van alles wat haar trouwe dienstmeid uit het sterfhuis mag hebben.
Een interessante opsomming die een beeld geeft van hoe het huishouden van een voorname weduwe eruit
zag meer dan een eeuw geleden.
In de plaats van het beloofde rouwkleed krijgt ze twee van de beste zwarte merinossen klederen (jassen
gemaakt met wol van het merinoschaap), haar mooiste mantel, een matras van het tweede beste bed, twee
pluimen hoofdkussens en ‘overtreksels’, drie wollen dekens en een goed gekleurde sprei. De beddenbak
moet één met wielen zijn en ze moet drie in plaats van twee paar lakens krijgen. Tot zover aanpassing aan
wat reeds gegeven werd volgens het testament van 1872. Dan volgen nog tal van kleine zaken die de
dienstmeid ook mag hebben:
-

-

-

uit de logeerkamer : de tafel, de nachtzetel, een kerkstoel, de kleine koperen bel, de koperen
kaarsenpan, het nachtlicht met staander, de nachttafel, de horloge.
uit de voorkamer : een kast, zes van de tweede beste stoelen en nog twee stoelen uit het
spreekkamertje. Het tweede beste tafelkleed, de grote mat en vier matten ‘middensoorte’, een
bokaal in glas die de Heilige Familie verbeeld, twee kaders met het Heilig Hart van Jezus en Maria
en de kader ‘gelooft zij Jezus Christus’.
uit de keuken : een Christusbeeld, een spiegel, een bierkaraf en vier glazen, de grote blekken doos,
de koffie en suikerdozen, de dagelijkse koffiekan met toebehoren, de bronzen ‘quinqué’ met
staander en oliekruik, het rek voor borden.
uit de grote kamer : een kleine witte soepkom, twee vleesschotels, twee kleine witte
groentenkommetjes, een dozijn diepe witte en twee dozijn platte borden, een wit zout-, peper- en
mosterdpotje, de witte koffiekan, zes witte tassen, een wit suikerpotje, zes koffiekommetjes, een
dozijn kleine bierglazen, een grote tinnen soeplepel, een dozijn messen, een dozijn vorken, een
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dozijn lepels, een vleesmes, een broodmes, het ‘mandeke’ om er in te leggen, de vleeszaag,
groentenmes met groentenbak, nog een wit mandje, de grauwe tafelkleden, acht handdoeken, het
strijkijzer met de strijkblokken, strijktafel met de schragen en de strijkdeken, de lijnwaadmand, twee
staandertjes om de koffie op te zetten, twee kleine wasstaanders, twee blikken wateremmers, een
groot koolschop, een grote blikken kom, een kooldover, al de kolen en het hout om te branden, al
het pluimgedierte, al de aardappelen, drie melkbekers, een soepkom met nog drie ijzeren kommen,
een grote ijzeren pot en ijzeren staander, een ijzeren moor, de spa, een meelketeltje, de
paraplustaander met al de paraplu’s, het naaikussen.
- uit de kelder : boter in de potten, smout met de potten, groentenpot met groenten, ingelegde jam en
glazen, bier in flessen dat in de kelder is, koffertje van de zolder om het bier in te leggen.
- uit de zolder : lege flessen, 25 flessen wijn, een klein wit stenen boterpotje, een kleine lessenaar,
twee ‘jalosiën’ voor de vensters, twaalf tinnen suikerlepels.
Dan volgt op 1 mei 1897 een vijfde en laatste codicil waarin Theresia Dumon aangeeft dat in het geval de
testament-uitvoerder moest overlijden of om een andere reden zijn taak niet meer kunnen uitvoeren, dan
Joseph Lagae, advocaat te Kortrijk en zoon van huidige uitvoerder, de taak moet overnemen.
De afhandeling van het sterfhuis van Theresia Dumon
Op 22 april 1900 is Theresia Dumon dan gestorven. Al haar wilsbeschikkingen worden getrouw uitgevoerd
en eens de begrafenis volledig achter de rug is, moet de
testament-uitvoerder zorgen voor de volgende stap: de
vereffening van de nalatenschap.
Hiervoor komt notaris Vandenberghe op 16 juli 1900 in het
sterfhuis samen met de erfgenamen. Dat zijn er heel wat:
heel veel zijn aanwezig en degenen die niet aanwezig zijn
laten zich vertegenwoordigen door een andere erfgenaam.
Het zal die dag een drukte van jewelste geweest zijn in
Pervijze.
Notaris Vandenberghe moet iedere aanwezige noteren, akte
nemen van degenen die afwezig zijn en zich laten
vertegenwoordigen, een schrijfwerk zoals hij er nog niet veel
heeft moeten doen. Van iedere afwezige moet er een
verklaring gedeponeerd worden waarin die verklaart wie
hem vertegenwoordigt. De verschillende takken van de
familie worden onderverdeeld in zogenaamde ‘staken’ en
daarna wordt van iedere persoon bepaald op hoeveel
procent van de erfenis hij recht heeft.
Daarna volgt voorlezing van het testament en de codicillen,
worden er vijf notariële akten toegevoegd die handelen over
onroerende goederen gekocht door de vader van Theresia,
dat zijn de zogenaamde ‘titelen op papiere’.
Het volgende dat de notaris op papier dient te zetten zijn de
resterende roerende goederen in het sterfhuis waardoor we te weten komen welke plaatsen het grote
herenhuis had: een eetzaal, grote voorzaal, spreekkamer, gang, keuken, voute, kelder, zolder, slaapkamer
naast de zolder, nog een slaapkamer naast de zolder, de slaapkamer van de overledene, een kleine
slaapkamer achteraan het huis, de slaapkamer van de meid Joanna Beyts die het huis nog steeds mag
bewonen, achterkeuken en tot slot een stal.
De meid die bij alles aanwezig is en moet aanwijzen waar nodig, verklaart ook nog dat er 1560 frank
cashgeld aanwezig is in het sterfhuis. 195 frank hiervan is voor haarzelf voor onkosten die ze sedert het
overlijden gemaakt heeft. Ook wordt er nog aangestipt dat de pastoor 300 frank terug heeft gegeven aan
het sterfhuis voor niet opgedragen missen die door de overledene aan hem betaald werden voor haar dood.
Na alle baten moeten ook de lasten nog worden opgesomd, de betalingen die nog door het sterfhuis dienen
te gebeuren. Daar zijn ook enkele te vermelden rubrieken bij.
-

875 frank aan dokter Constandt om de overledene te behandelen voor haar laatste ziekte.
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-

57,50 frank voor de Zusters van Liefde om te waken bij de zieke en om haar op te baren na het
overlijden.
70,60 frank aan Justina Titeca, mutsenmaakster, Romania Decroos, kleermaakster en Sofia
Goemaere voor leveringen en werk aan het rouwkleed van Joanna Beyts.
5,30 frank aan Karel Schallier voor werk aan de grafkelder.
125 frank aan Hendrik Catrysse voor het maken van de doodskist.
38 frank aan Benedikt Verfaille en Victor David, beide molenaars, voor leveren van tarwe en meel
voor uitdeling aan de armen.
104 frank aan de bakkers Senaeve, Milleuert, Peiren en Maerten voor levering van brood tijdens de
lijkmaaltijd.
20,20 frank aan Emiel Torrelle voor levering van de groenten.
222,70 frank aan de beenhouwers Decat en Claeys voor levering van het vlees.
236,80 frank aan Karel Dekimpe en de weduwe August Decat, beide herbergiers, voor kosten van
de rouwmaaltijd.
36 frank aan drukkerij Desmijter van Diksmuide voor het drukken van de doodsbrieven.

In totaal komen de kosten op 3506,73 frank.
De dikke bundel opgeschreven door notaris Vandenberghe eindigt met de woorden: ‘Aan al het
bovenstaande is men bezig geweest van gezegde acht ure ’s morgens tot acht ure ’s avonds.
En niets meer gevonden noch over te geven zijnde om in dezen inventaris begrepen of verklaard te worden,
zoo heeft voornoemde Joanna Beyts, als het sterfhuis tot heden bewoond hebbende en aldus de bewaring
te hebben gehad van al de voorschrevene goederen vooraleer zij onder zegel geplaatst en geïnventariseerd
waren alsmede in hare hoedanigheid van zegelbewaarster te zelfden sterfhuize, den eed ontloken in
handen van den ondergeteekenden notaris, van niets te hebben afgehouden, en niet te weten of te hebben
gezien dat van de goederen afhangende van de voormelde nalatenschap, iets zou afgehouden of
ontvreemd zijn. ‘
De inventaris is gemaakt en nu kan overgegaan worden tot de openbare verkoop van de inboedel van het
huis.
Notaris Vandenberghe, getuigen Karel Goemaere en Hendrik Madelein en de testament-uitvoerder Jules
Lagae begeven zich op donderdag 2 augustus 1900 om ‘een uur nanoen’ naar het sterfhuis voor de
openbare veiling van alle resterende meubelen en huisgerief.
Om vijf uur in de namiddag mag testament-uitvoerder Lagae het sterfhuis afsluiten in de wetenschap dat de
afgelopen veiling 1513,50 frank heeft opgebracht.
Daarmee is de volledige afhandeling van de nalatenschap van Theresia Dumon een feit. Het huis is leeg en
is nu het volledige eigendom van de kerkfabriek van Pervijze zoals bepaald was met notariële akte op 13
november 1894.
Eindelijk eigendom van het klooster
De kerkfabriek van Pervijze die sedert 1894 naakte eigenaar is van het huis op het dorpsplein, omgeven
door het klooster, kan na het overlijden van Theresia Dumon, dit mooie ruime gebouw eindelijk te gelde
maken en de meest geschikte – en ook verwachte – koper is uiteraard het klooster, de Zusters van Liefde.
Op 17 juli 1901 is het zover en gaat notaris Vandenberghe over tot de verkoop van het huis.
De verkoper - de kerkfabriek van Pervijze - is vertegenwoordigd door landbouwer Lodewijk Degrave,
Eerwaarde Heer pastoor Germanus Pisson, winkelier Emiel Torrelle en landbouwer Medard Duchatelez. De
eerste drie zijn voorzitter en leden van de kerkfabriek, de laatste is schatbewaarder.
De kopers zijn de kloosterzusters Sylvia Bostoen, wonende te Avekapelle, Emilia Bostoen, wonende te
Roeselare (kwam in 1912 naar het klooster te Pervijze), Romania Deleu, wonende te Torhout, Maria Desplenter,
wonende te Ardooie (voorheen te Pervijze), Irma Desplenter, wonende te Schore en Emma Tribou wonende te
Pervijze (sedert 1900). Voor het klooster is er dus een afvaardiging van 6 kloosterzusters die allemaal in een
verschillende afdeling van de Zusters van Liefde verblijven. Ze kopen de woning voor ‘gemeene rekening en
in voordeel van de langstlevende van hen, zoodanig dat zelfde langstlevende alleen onstoorbare
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eigenaarster zal zijn van het nabeschreven verkochte goed alsook van alle nieuwbouwingen en
verbeteringen die in’t vervolg daarop zouden kunnen gesticht of daaraan toegebracht worden…’.
Dan volgt een beschrijving van het huis: ‘een voornaam woonhuis met stagie, rijtuigplaats, paviljoen,
verdere afhankelijkheden, bebouwde grond, uitweg, voor- en achterhof staande en gelegen te Pervijse, te
midden het dorp, groot veertien aren tien centiaren, bekend bij kadaster Sectie B nummers 293b, 293c en
295a, palende van westen, noorden en oosten aan de rechthebbende van Mijnheer Karel Baron van Caloen
de Gourcy, te Brugge, en van zuiden aan den steenweg leidende van Veurne naar Brugge.’
De kostprijs die overeengekomen wordt voor dit mooie en ruime gebouw is 11.000 frank.
Daarmee komt een einde aan de ongewone situatie waar de woning van wijlen Theresia Dumon als het ware
een eiland was tussen de gebouwen van het klooster. Nu is alles in het bezit van het klooster maar de
oorlog zal alles met de grond gelijk maken en op de plaats van de woning zal na de oorlog een nieuw
kloostergebouw worden opgetrokken.

Het klooster na de oorlog met centraal het kloostergebouw dat opgetrokken werd op de plaats waar de woning
van Theresia Dumon stond.

Bronnen
-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_Caloen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_van_Caloen
kadaster Pervijze – stadsarchief Diksmuide
notariaat notaris Arthur Vandenberghe – Rijksarchief Brugge
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