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De aanstelling van Burgemeester Engelbertus De Grave

Engelbertus Josephus De Grave, zoon van Alexander en Vandewoude Maria Cornelia, werd te Pervijze
geboren op 6 mei 1806. Hij huwde met Dumon Theresia Francisca, de dochter van Michiel en
Vanneste Anna. Zij was geboren te Klemskerke op 27 maart 1817.
Met de verkiezing van 1848 werd Engelbertus tot burgemeester verkozen en op 5 oktober van
hetzelfde jaar werd hij plechtig aangesteld. Van deze plechtigheid verscheen een artikel in "De
Standaerd van Vlaenderen" van 12 oktober 1848 :
Nooyt misschien heeft Pervijse ééne zoo vreugdige feest gevierd als den 5 dezer, ter gelegenheyd
der solemnele en buytengewone inhuldiging van Mr. E. De Grave-Du Mon,als nieuwgekozen
burgemeester, met eenparigheyd van alle de stemmen. De vreugd en bydschap was algemeen,
iedereen verhaestte zich den minzamen heer De Grave veel geluk te wenschen en hulde te
bewyzen.
Zoo groot, zoo buytengewoon is de liefde en genegenheyd der lofweerdige Pervysenaren voor
hunnen welbeminden burgemeester, dat de feest en viering tot acht dagen hebben geduerd.
Bewonderensweerdig de verlichting, byzonderlyk den eersten en vyfden dag, wanneer verscheyde
duyzend lichten, door de medewerking van alle de edelmoedige plaetsenaers om ter schoonst,
zoodanig de plaets als door een elder zonneschyn bestraelden. Zes triomphale poorten wonderlyk
schoon versierd, vereerden Mr. De Grave, en wenschten hem teerhertiglyk wellekom.
De mastklimmingen en ballingen om prys voor de arme kinders hebben grootelyks alle de
omstaenders en vreemdelingen vergeestigd. De inwoners van het gehugte Schoorbakke hebben
ook hun teere liefde betoond, en hunnen hooggeägten burgemeester met eene triomphe-wagen en
negen treyn-paarden uyt zyne woonst te Schoorbakke gehaeld. Menigvuldige welgepaste
jaergeschriften en eerbetoningen wierden met eerbewyzing gelezen.
Lof en eer aen alle gulhertige Pervysenaeren om hunnen regtlinnigen yver en goed order,
byzonderlyk aen Mr. Buylaert, oude lid van het nationael congres, gewezen en nooyt volprezen
burgemeester ; aen Mr. Bernolet, notaris ; aen Mr. Ketelers, welverdienstig liden schepen sedert
zoo veel jaren, die boven al door zyne verrukkende verlichting, geschot en stransparanten, eene
weerdige hulde en toejuyching betoond heeft aen Mr. De Grave, nieuwegekozenen, en Mr. Buylaert,
gewezen burgemeester, voor alle zyne goede en groote diensten, aen Pervyse bewezen, gedurende
een groot getal jaren. Lof en eer aen Mr. De Grave-Du Mon, die door zyne vreedzaemheyd,
voorzigtigheyd en liefde voor de rust en het goed order sedert zoo lang alle de herten en
gemoederen gewonnen heeft. Veel geluk, geërde Pervysenaren, toont U weerdig van uwen
agtbaren burgemeester, en volhert in hem te beminnen en te eeren.
Leve Mr. De Grave-Du Mon vele en gelukkige jaren, op dat Pervyse als voordezen in zoeten vrede
en eendragt mag vaderlyk bestierd worden, tot genoegen en welvaren van geheel de gemeente.
Engelbertus De Grave bleef burgemeester tot zijn overlijden op 23 juli 1868, dus bijna 20 jaar. Zijn
echtgenote overleed eveneens te Pervijze op 22 april 1900. Zijn doodsprentje weet ons nog heel wat
meer over hem te vertellen.
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