21.

Van het gemeentehuis tot de platse – zoals het was voor 1914

Van Pervijze bestaan er verschillende foto’s die nog dateren van voor de Eerste Wereldoorlog. Van
sommige straten slechts één of enkele, van andere straten meerdere. Zo heb ik in mijn persoonlijke
collectie verscheidene foto’s van de Pervijzestraat, zijde voormalig gemeentehuis. Leg ik al deze foto’s
naast elkaar dan krijg ik al een tamelijk volledig beeld van hoe dit stukje Pervijze eruitzag voor 1914.
Kleine en grotere huizen wisselen elkaar af, niet allemaal op één lijn van de straat, bouwkundige
voorschriften bestonden nog niet in die tijd. Het was pas na 1918 bij de heropbouw, dat de huizen op
één lijn gebouwd werden. Bij het vergelijken van een paar beschikbare kaarten waaronder een
kadasterkaart van 1844 en een schets getekend door Camiel Verschave in 1915 (zie boek Walter
Bleyaert – ‘Vroeger is niet voorbij’) stel ik ook vast dat er in wezen niet zoveel veranderde sindsdien.
Alles werd na 1918 op ongeveer dezelfde plaats heropgebouwd en de ligging van de straten werd ook
gerespecteerd: het gemeentehuis, het kastanjeplein (in 1844 nog met de Sint Catharinakerk), de
Brouwerijstraat, de Molenstraat, zelfs het wegeltje dat in mijn kindertijd onder de jeugd bekend stond
als het ‘Heksestratje’, ligt er reeds in 1844. Voor wie niet weet wat ik bedoel: dit is de verbinding
tussen de Brouwerijstraat en de Molenstraat.
Hier en daar zie je op de foto’s eens iemand in zijn deurgat verwonderd staan kijken naar de
fotograaf, niet goed wetend wat die kerel aan het uitvoeren was. Dan stel ik mij de vraag: wie woonde
toen in die huizen, wie waren ze, van waar kwamen ze en waar gingen ze naartoe.
In dit hoofdstuk zal ik hierop proberen een antwoord te geven. Aan de hand van het enige nog
bestaande bevolkingsregister van Pervijze van voor 1914 en aan de hand van de foto’s probeer ik de
inwoners van Dorpplaats 1 tot Dorpplaats 35 te reconstrueren. De nummering van de huizen begon in
die tijd met het gemeentehuis dat nummer 1 droeg, dan ging het verder richting Dorpplaats met een
kleine omweg in de Brouwerijstraat en de Molenstraat (zie hierna) en zo verder de Veurnestraat in,
terug, Nieuwpoortstraat… om terug te eindigen in de Pervijzestraat aan de overkant van de straat.
Toen de oorlog uitbrak diende iedereen te
vluchten, de ene al vroeger dan de andere want
iedere woning – trouwens iedere woning van
gans Pervijze – was hetzelfde lot beschoren: de
totale vernietiging. Laten we echter onze korte
wandeling door het Pervijze van bijna een eeuw
geleden aanvangen.
Zoals gezegd was het adres van het
gemeentehuis ‘Dorpplaats 1’, voor de oorlog
bewoond door het gezin van Karel Dekimpe en
Ludovica Broucke. Karel was koopman in kolen
en zaden én herbergier en kwam in 1889 na
zijn huwelijk te Pervijze aan. Wel op te merken
is dat Dorpplaats 1 enerzijds bestond uit de
woning van het gezin Dekimpe en anderzijds uit
het eigenlijke gemeentehuis. Reeds eeuwen
was dit zo en gedurende eeuwen was het
gemeentehuis ook herberg met de welluidende
naam ‘Het Gulden Vlies’. Karel en Ludovica
kregen verschillende kinderen tussen 1890 en
1897, vier in totaal. De jaren verstreken en de
kinderen werden groter, het werk werd voor
Ludovica waarschijnlijk ietsje teveel en daarom
werd er een meid in dienst genomen : het werd
Marie Handschoewerker die er tot 1903 zou
blijven toen ze huwde met Henri Vanhove. Een
jaar voor het uitbreken van de oorlog trad de
oudste dochter Albina Dekimpe nog in het
huwelijk met Odilon Jonckheere.
We stappen voorbij het gemeentehuis en we komen meteen oog in oog te staan met het Kastanjeplein
waar tot in april 1895 het kleine kerkje van Sint Catharinakapelle stond.
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Achter aan het Kastanjeplein staat de statige woning, Dorpplaats 2, van mijnheer pastoor (foto
uiterst links). Pastoor Pysson kwam te Pervijze aan in 1900 samen met zijn twee dienstmeiden
Clemence Godderis en Mathilde Trachez. Alledrie komen ze van Loker. Mathilde vertrok reeds in 1902
naar Menen. Pastoor Pysson had echter een wankele gezondheid en overleed in 1902. Zijn grafzerk
staat nu nog tegen de buitenmuur van de kerk. In afwachting van een nieuwe pastoor bleef Clemence
in de pastoorswoning. Begin 1903 arriveerde de nieuwe pastoor Arnold Baeckelandt die van Wulpen
kwam. In juli 1903 vertrok dienstmeid Clemence naar Dranouter en pastoor Baeckelandt bleef alleen
wonen tot de oorlog.
Nu zijn we aanbeland in de Brouwerijstraat waar we rechts van de pastorij Dorpplaats 3 (foto rechts
: hoogste woning) terugvinden, toen brouwerij van Servaas Devos en zijn vrouw Marie Bouckenaere
die hier kwamen wonen in 1869 samen met hun oudste zoon Cyriel die in Zuidschote geboren was net
als zijn vader. Moeder Marie was van Stuivekenskerke. Tussen 1872 en 1881 werden er nog vijf
kinderen geboren maar geen nood: het huis was ruim genoeg. Marie beredderde het huishouden
alleen terwijl Servaas zorgde voor de ‘biercommerce’. De jaren gingen voorbij en de kinderen werden
groot: dochter Irma huwde in 1904 met Richard Dekeyser en ging wonen in Torhout, dochter Felicita
huwde in 1905 met Victor Vrambout en volgde haar man naar Roubaix waar hij slachter was, zoon
Cyriel verhuisde in 1906 naar de Schoorbakkestraat, zoon Leon trouwde in 1907 met Marie
Vandenameele en ging in de Veurnestraat wonen. Zo liep het huis leeg en bleven Servaas en Marie
uiteindelijk achter met hun twee dochters Stephanie en Sylvie die nooit zouden getrouwd raken.
De volgende huizen met de nummers 4 tot en met 18 bespreek ik hier niet want die liggen verspreid
over de Brouwerijstraat en de Molenstraat. Naar alle waarschijnlijkheid volgden ze de volgende
nummering: 4 en 5 lagen nog in de Brouwerijstraat, dan kon men via een doorgang langs de
brouwerij van Servaas Devos naar de Molenstraat waar de nummering dan richting Pervijzestraat
verder liep met de nummers 6 tot en met 13. Tussen de nummers 12 en 13 was de ingang tot het
wegeltje dat terug liep naar de Brouwerijstraat. Onderweg komen we nog de kleine huisjes met
nummers 14, 15 en 16 tegen om dan terug te komen in de Brouwerijstraat met aan onze linkerzijde
nummer 17. We slaan links af richting Pervijzestraat en passeren nog langs nummer 18.
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Zo komen we door het poortje
links op nevenstaande foto
terug aan op de hoek van
Pervijzestraat
en
Brouwerijstraat en we richten
onze neus richting ‘de platse’.
Dorpplaats 19 (het huis met
de deur in het midden en twee
vensters aan weerszijden) op
de hoek was sedert 1881
bewoond
door
Ambroos
Decoodt
die
van
Stuivekenskerke kwam om te
rentenieren in het vredige
Pervijze, samen met zijn
dienstmeid Emiliana Deman.
Ambroos was weduwnaar en
om zijn vele vrije tijd te vullen
hield hij zich wat bezig met de
gemeentepolitiek: zo werd hij
gemeenteraadslid, schepen en
tot zijn overlijden in 1905
voorzitter van de kerkfabriek.
Na zijn overlijden vertrekt zijn
dienstmeid naar Menen. Het
huis komt leeg te staan maar
niet voor lang: enkele maanden later nemen August Bedert en zijn vrouw Elodie Vanhove hun intrek in
nummer 19. August is jachtbewaarder en huwde kort voordien met Elodie die van Lampernisse is.
Hijzelf is van Oostkerke. De volgende jaren krijgen ze drie kinderen zodat ze bij het uitbreken van de
oorlog met hun vijven moeten vluchten.
Eén huis verder komen we aan bij Dorpplaats 20. Dit huis is sedert 1892 bewoond door
onderpastoor Isidoor Butaye, samen met zijn huishoudster Marie Louise Naessen. Twee jaar later
komt zijn vader, Frederik Butaye bij hem inwonen. In 1912 vertrekken ze alledrie naar Nieuwmunster
na de overplaatsing van onderpastoor Butaye. Zijn plaats wordt hetzelfde jaar ingenomen door de
nieuwe onderpastoor Marcel Vandeweghe, samen met zijn huishoudster Marie Louise Vanderstichele.
Dorpplaats 21 staat een klein beetje ‘innewaarts’ in vergelijking met zijn buren. Daar woont de
weduwe Marie Carrette, echtgenote van wijlen Ferdinand Lemahieu die overleed te Pervijze in 1896.
Zij woont er samen met haar vier kinderen die er allen geboren zijn tussen 1875 en 1885. Eén van de
kinderen, Henri Lemahieu, gareelmaker van beroep, huwt in 1905 met Julia Vandendriessche, blijft
wonen te Pervijze maar op een ander adres. In 1906 gaat zoon Cyriel wonen in Lichtervelde. Hij zal er
dorpsonderwijzer worden. In 1912 gaat dochter Leonie na haar huwelijk te Diksmuide wonen met haar
kersverse echtgenoot Florent Comein en tenslotte trekt dochter Augusta na haar huwelijk met Rodolf
Eyland naar Poperinge, dit ook in 1912.
Naast de Lemahieu’s van nummer 21 wonen in Dorpplaats 22 broer en zuster Karel en Sophie
Goemaere die een winkel openhouden. Zij woonden daar reeds van voor 1891 en tussen 1905 en
1906 kregen ze gezelschap van Augusta Vanleenhove die kwam helpen als dienstmeid. In 1906
vertrok deze naar Moorslede.
Ernaast in Dorpplaats 23 woonden nog Goemaere’s, namelijk Emiel, Gusta en Lucie Goemaere,
samen met hun moeder Catharine Dewulf, weduwe van Engel Goemaere die overleed te Pervijze in
1889. Catharina stond bekend als winkelierster. Wanneer ze daar juist kwamen wonen ben ik niet te
weten gekomen. Ook het bevolkingsregister bracht hierover geen uitsluitsel. Gusta Goemaere vertrok
in 1910 naar Veurne.
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Zo komen we aan de hoek van de
Pervijzestraat en de Molenstraat waar
aan de ene hoek het huis met nummer
24 stond sedert jaren bewoond door
broer en zuster Maerten. Henri Maerten
was bakker en zijn zus Elisa hield de
winkel open.
We steken de Molenstraat over en
bereiken de overkant waar we verder
gaan met het huis in Dorpplaats 25
(op de foto eerste klein laag huisje
voorbij de Molenstraat). Sedert 1889
woonden daar Hendrik David en zijn
vrouw Rosalie Zwaenepoel die van
Eggewaartskapelle kwamen. Vier jaar
later overleed Hendrik op 60-jarige
leeftijd. Zijn weduwe bleef er nog 11
jaar wonen tot in 1904, toen verhuisde
ze naar Roeselare. Latere bewoners
gedurende de laatste 10 jaar tot de
oorlog zijn me niet bekend.

Vanaf het volgende huis, Dorpplaats 26 (zie foto hiernaast
: eerste huis met vrouw leunend tegen gevel) tot het einde
van de straat mogen we bijna spreken van het
‘handelscentrum’ van Pervijze in die tijd. Cafe’s en winkels,
veel anders zullen we niet meer tegenkomen. Sedert 1869
woonde Emiel Devos er. In 1893 huwde hij met Sidonie
Decat en hielden ze er een herberg open. Vanaf dan werd
met de regelmaat van de klok een kleine geboren zodat ze
tegen 1910 al een kroostrijk gezin hadden van 8 kinderen.
Naast de herberg in nummer 26 vinden we in Dorpplaats
27 de volgende herberg in de rij: ‘A la Vigne’ zoals de
voorgevel weet te vertellen. In het Vlaams zou dit ‘In de
Wijngaard’
zijn,
uitgebaat
door Louise
Vandecasteele, de weduwe van August Decat. Zij
woonde er samen met haar kinderen Henri, Amaat en
Eugenie. In 1902 verlaat Henri de ouderlijke woning en
gaat wonen op een ander adres in Pervijze. In 1906
overlijdt moeder Louise en blijven Amaat en Eugenie
verder instaan voor de herberg. Twee jaar later huwt
Amaat met Marie Petit van Eggewaartskapelle. Al snel
wordt een eerste kindje geboren, Bertha in 1909,
gevolgd door René in 1910. Tijdens de zwangerschap
van Marie, huwt haar schoonzuster Eugenie Decat met
Karel Torrelle en gaat ze wonen te Veurne. Dit is
natuurlijk een streep door de rekening van Marie die er
alleen komt voor te staan met een kleine van een jaar,
eentje op komst en dan nog de herberg. Daarom komt
haar zuster Odile Marie Petit kort na het vertrek van
schoonzuster Eugenie inwonen als dienstmeid.
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Naast De Wijngaard, in Dorpplaats 28,
kunnen we een glas gaan drinken in ‘La Belle
Vue’. Meesterbakker en herbergier Karel
Peiren was reeds uitbater van deze oude
herberg in 1881 toen Veronica Declercq van
Vladslo bij hem kwam wonen. Vier maanden
later huwden ze in maart 1882. Hun gezin
werd uitgebreid met enkele nakomelingen
waarvan we in het oude bevolkingsregister
nog Marie Louise, Madeleine en Gabrielle
terugvinden. Vader Karel Peiren overlijdt
echter in 1904. Zijn weduwe tracht de zaken
nog verder te beredderen met behulp van haar
drie dochters maar dat zal iets te moeilijk
worden zodat ze moet uitkijken naar een
knecht. René Devos, voorheen dienstknecht in
Koksijde, komt inwonen in 1906 maar echter
niet voor lang want amper 16 maanden later
vertrekt hij alweer naar Diksmuide. Zijn
vrijgekomen plaats wordt opgevuld door
George Vanpraet, zoon van herbergiers van
Kaaskerke, die van Staden komt. Het duurt
echter niet lang of de jongste dochter Marie
Peiren laat een oogje vallen op deze kloeke
knecht of was het omgekeerd. Wie zal het
zeggen? Feit is dat beiden in 1909 huwen. Ze
laten moeder Veronica echter niet in de steek
en blijven verder inwonen tot het begin van de
oorlog.
Voor onze kleine inkopen kunnen we terecht bij de buren in Dorpplaats 29 bij Karel Gombert en zijn
echtgenote Marie Bonnet waarmee hij huwde in 1877. Karel is koperslager, meester blikslager terwijl
zijn inwonende zuster Isabella Gombert de winkel openhoudt. Ik vermoed dat zijn echtgenote
ondertussen reeds overleden is want ze is al niet meer terug te vinden in het register. Wel heeft Karel
nog een dochter Lucie die thuis blijft wonen tot 1906. Dan vertrekt ze naar Brussel.
Het volgende huis in de rij, in Dorpplaats 30, is eveneens een winkel. Daar woonde reeds in 1870
het gezin van Karel Kuyle en Marie Balanck waarvan we op het einde van de 19° eeuw nog twee
kinderen vinden: Elisa en Maria Kuyle. In 1895 zijn vader en moeder reeds overleden als hun dochter
Maria te Pervijze huwt met Emiel Bekaert, eveneens Pervijzenaar en schoenmaker van beroep. De
winkel van Emiel en Marie is centraal gelegen in het dorp en werk zal er meer dan genoeg geweest
zijn zodanig dat Emiel een schoenmakersgast in huis haalt. Waarom een vreemde aanwerven als je
iemand in de familie hebt die geschikt is? Zijn schoonbroer Emiel Kuyle komt dus in 1896 een handje
toesteken en ondertussen verder de stiel van schoenmaker leren. In 1903 vertrekt hij uit Pervijze en
gaat hij naar Sint Genesius Rode. Ondertussen helpt ook schoonzuster Elisa Kuyle mee in het steeds
aangroeiende gezin dat tegen 1903 al 7 kinderen telt. Elisa huwt echter met Gerard Van Bergen en
trekt net als haar broer Emiel in 1903 ook weg uit Pervijze. Zij gaat te Brugge wonen. Emiel Bekaert
en zijn vrouw Maria Kuyle dienen het verder alleen te beredderen maar dat weerhoudt er hen niet van
nog enkele afstammelingen op deze wereld te zetten: tussen 1903 en 1909 volgen er nog 5. Dat
brengt het totaal op 12 kinderen waarvan er slechts één als boreling overleden is.
Het huis ernaast Dorpplaats 31, is tot 1905 bewoond door Rosalie Deplae, weduwe van Karel
Baeyaert. Zij gaat dan te Oostende wonen. Haar nog inwonende zoon Frans Baeyaert vertrekt naar
Keiem. Enkele maanden later neemt Gustaaf Vanhove zijn intrek in deze woonst. Hij heeft zo al een
beetje her en der gewoond sedert zijn huwelijk in 1895 met Marie Vandenbulcke. Na hun huwelijk
gingen ze achtereenvolgens te Oostende, Turnhout en Sint Amandsberg wonen. Dit had alles te
maken met het beroep van Gustaaf. Hij was namelijk treinwachter en werd dus door ‘Den IJzeren
Weg’ ingezet waar nodig was. Toen ze te Pervijze kwamen waren ze vergezeld van hun drie kinderen
Elvire, Palmyre en Urbain. In 1912 komt dan ook nog Sylvie Lecot, weduwe van Desideer Borgonie, bij
hen inwonen, als hulp in het gezin en de winkel ?
Ernaast in Dorpplaats 32 vinden we de Torrelle’s terug. Emiel Torrelle komt in 1882 van
Wulveringem naar Pervijze wonen. Hij huwt er in 1885 met Elisabeth Duyver van Diksmuide. Of zij
dan reeds winkel hield weet ik niet, na de oorlog was ze in ieder geval winkelierster. In 1886 krijgen
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ze een eerste kindje: Zulma. Dan volgen nog Paul in 1894 en Maria in 1896. In 1898 zal Emiel
gemeentesecretaris worden en deze functie blijven uitoefenen tot bij zijn overlijden in 1935.
We naderen de hoek van de straat, het einde van onze verkenningstocht door het Pervijze van een
eeuw geleden maar eerst moeten we nog een paar handelszaken passeren. Dorpplaats 33 is het
volgende huis waar we aankloppen. Reeds van voor 1891 is Henri Madelein er meesterkleermaker. Hij
huwde in 1889 met Euphemie Vermeesch die we kennen als herbergierster, modewerkster en
mutsenmaakster. Hun huis zal dus een tweeledige functie gehad hebben zoals veel voorkwam in die
tijd: winkel en herberg. Gemakkelijk : terwijl de kleren of mutsen gepast werden kon er iets
gedronken worden… of omgekeerd. Al snel begonnen Henri en Euphemie aan het uitbouwen van een
kroostrijk gezin: 6 kinderen in 8 jaar tijd. Teveel is zoals altijd teveel en zo komt in 1900 Hector
Syoen als dienstknecht inwonen. Ondertussen worden de kinderen al wat ouder en zo mag zoon Pieter
op 15-jarige leeftijd in 1907 naar Veurne dienstknecht gaan spelen. In 1909 komt hij terug,
ondertussen van Menen om een maand later opnieuw te vertrekken, ditmaal naar Diksmuide. In april
1910 komen dan ook nog Cyriel Petit en Sophie Depuydt inwonen. Dit jonge echtpaar komt de
herberg bemannen. Wat hun familiale relatie tot de Madeleins is in zoverre dat die er is, is onduidelijk.
Ondertussen is dochter Marie 16 geworden en voor haar wordt een betrekking als dienstmeid
gevonden in de Noordstraat in Veurne. Het laatste dat te noteren valt voor 1914 is nog het vertrek
van zoon René die op 20-jarige leeftijd naar Diegem trekt.
Hun buren in Dorpplaats 34 zijn ondertussen al die tijd Henri Michiels en zijn vrouw Nathalie
Knockaert geweest. Zij huwden in 1878 te Zarren en kwamen dan reeds te Pervijze wonen. Henri was
herbergier en koophandelaar in granen. Ondertussen zorgde hij ook voor de gemeentekas als
gemeenteontvanger. Tegen de eeuwwisseling wonen er onder hetzelfde dak nog 2 zonen en een
dochter. Het geluk staat echter niet aan hun kant want in 1908 overlijdt moeder Nathalie op 62-jarige
leeftijd. Sophie Debruyne van Mannekensvere komt het jaar nadien bijspringen als meid. Een
eigenaardigheid in 1911: van 25 november tot 28 december zijn zowel vader Henri Michiels en zijn
dochter Marie Louise uitgeschreven uit Pervijze naar Sint Joost Ten Node. Wat hiervan de reden is,
daar hebben we het raden naar. Kort na Nieuwjaar van 1912 vertrekt zoon Karel voorgoed uit Pervijze
en gaat hij wonen te Bree.
Zo komen we aan het
laatste
huis:
Dorpplaats 35, op de
hoek van Pervijzestraat
en Veurnestraat. Henri
Rabaey, herbergier van
“Het
Paradijs”
en
koopman, nam er zijn
intrek in 1896. In 1899
huwde hij met Helene
Verfaillie die kort nadien
een seintje gaf aan haar
zuster Urbanie: meiske,
we kunnen een beetje
hulp gebruiken, kom
maar af. Zij arriveert op
het einde van 1900. Het
eerste kind van Henri en
Helene wordt geboren in
1902. Doken er dan
echtelijke problemen op
of wat? Mogelijk wel.
Een
korte
schets:
moeder Helene vertrekt
in december 1904 naar
Steenkerke en een paar dagen later neemt de tien jaar jongere Eleonora Depinois van Bulskamp haar
plaats in. Ze staat weliswaar opgetekend als dienstmeid maar ik heb zo’n vermoeden dat er meer aan
de hand was. Eleonora blijft echter niet lang want amper 5 maanden later keert ze terug van waar ze
kwam en alles lijkt weer koek en ei tussen Henri en zijn wettelijke echtgenote. In november 1905
krijgen ze zelfs nog een tweede dochter. Het laatste feit in Dorpplaats is de aankomst van de 18jarige Pharailde Vandenbussche in 1911 als dienstmeid. Net als haar voorgangster blijft ze niet lang,
amper een jaar. Wat meer is: ditmaal is er geen uitschrijving in het bevolkingsregister van moeder
Helene.

73

