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31. De aanstelling van E. H. Vanderghote als pastoor in 1937 
 

Op 16 april 1937 werd E. H. Maurits Vanderghote pastoor benoemd van Pervijze in opvolging van E. H. 
Medard Viaene. Op de tweede Pinksterdag, 17 mei 1937, vond de plechtige aanstelling plaats, en veel 
meer dan nu, was het in die tijd zo dat de ganse gemeente betrokken was bij de viering. 
 

 
 

 

Naast de kerkelijke plechtigheden was er een stoet waaraan vele verenigingen meewerkten en ook de 
gewone man in de straat zette zijn beste beentje voor om de aanstelling van de nieuwe dorpsherder 
memorabel te maken. Vele huizen waren bevlagd en aan meerdere voorgevels werden prozaïsche 
opschriften opgehangen. Uit deze opschriften wil ik een kleine bloemlezing geven van de meest 
opmerkelijke stukjes : 

Bij H. Scheirsen :  Eerwaarde, Scheirsen woont hier, 
 Heeft altijd van ‘t beste bier 
 en kan U daarenboven 
 lekker vleesch beloven 
 van ‘t koetje, ‘t kalfje, ‘t varken of schaap 
 heeft hij alles hangen aan den haak. 

Bij R. Maes :  Heer pastoor, spring maar binnen. 
 ‘K ben niet gewoon veel te winnen. 
 Kruidenierswaren van alle slag 
 voor weinig geld een vollen zak 
 eet U dik van mijne waren, 
 en zeker wordt Ge honderd jaren. 

Bij O. Vanlerberghe : Bouwen is ons beider werk 
 Gij, Eerwaarde, aan ‘t heil der zielen, 
 Ik aan huis, fabriek of kerk 
 Duurzaam is ons beider werk. 

Pastoor Vanderghote (tweede van rechts) tijdens de optocht 
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Bij R. Vanthuyne : Hier woont René de slachter. 
 Hij blijft in niets ten achter. 
 Ik verkoop saucissen en koteletten. 
 Dat moogt ge gerust op tafel zetten. 
 Ik word bezocht door allen in’t rond 
 met ‘t zelfde doel wensch ik U welkom. 

Bij H. Lagrou :  Lagrou als herbergier 
 verkoopt gaarne een glaasje bier. 
 Hij is makelaar in vee 
 en viert uw feeste mee. 

Bij A. Kemel : het beste bier wordt hier gedronken. 
 ‘T geeft sterkte en maakt in’t geheel niet dronken 
 En ‘t mag U, Pastoor, wel gezeid : 
 Hier is vermaak en deugdzaamheid. 
 Verboden is het hier te vloeken, 
 en ruzie maken mag er niemand zoeken. 
 Ik wil dat’t al in vree vergaat 
 Of anders vliegt men gauw op straat. 
 Men mag voorzeker toch vandage 
 nen stuksken hebben in zijn krage ? 
 ‘k En moet niet zeggen U waarom 
 Geachte Herder, ‘t waar te dom. 

Bij C. Top : Cyriel Top, kleermaker, herbergier, 
 Wensch Heer Pastoor een wijs bestier. 
 Hier knipt men naar de laatste snee. 
 Dat maakt onze Herder zeer tevree, 
 En daarbij nog versch geschoren, 
 Wat zal onze leidsman gloren. 

Bij O. Vandenberghe :  Voor metselwerken, ook voor beton, 
 Is Mertje Vandenberghe niet zoo dom. 
 Hij werkt voor Jan en alleman, 
 Ook voor Mijnheer Pastoor als’t kan... 
 Welkom Eerwaarde Herder, 
 Voor metselwerken moet gij niet verder. 

Bij J. Dekeyser :  Sint Crispijn, mijn stielpatroon, 
 Wrocht toch zoo wonderschoon. 
 ‘T Is ik die zijn leeste bewaar. 
 ‘K Werk gelijk hij, ten scheelt geen haar. 
 Mijn werk is fijn, de prijs niet hoog. 
 Nooit gaf mijn leest een eksteroog. 
 Wilt U eens de proeve doen, 
 Kom doe maken een paar schoen. 
 Welkom ! Welkom ! 

Bij Verfaillie :  Eerwaarde Heer Pastoor, 
 Wees welkom, wees gegroet. 
 Sta hier een oogenblik stil met dezen stoet 
 Want ik wil U gaarne iets vertellen, 
 Vooraleer U bij mij eens komt bellen. 
 Over vele jaren stond hier pal en sterk, 
 Onze schoone molen met zijn ruw raderwerk 
 En fier en welgezind stond ik boven op den trap, 
 Als O. L. H. zijn windje in de zeilen stak. 
 Doch helaas, het wreede oorlogsgeweld 
 Heeft ook, hoe droevig, onze molen neergeveld. 
 Doch daarom heb ik de moed niet verloren, 
 Want zie de maalderij is herboren. 
 Er staat hier in de plaats een modern machien 
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 Te zoeven en te dreunen, kurieus om zien 
 Daarom, Eerwaarde Heer, wil toch eens binnenkomen, 
 Tot onze groote vreugd, U zijt welgekomen. 

Bij A. Demolder :  Zeer Eerwaarde, ‘k ben Demolder, 
 En ‘k bestel van uit de zolder 
 Koeken, voeders, vetten, graan. 
 Wilt ge uw hof met bloemen smukken, 
 En veel zoete vruchten plukken, 
 Eiers rapen per dozijn, 
 ‘t Is bij mij dat ge moet zijn. 
 Welkom roepen wij ter eere 
 Van die komt in naam des Heeren. 

Om te eindigen nog bij Alfons Misinne die de nieuwe dorpsherder een goede raad geeft waarmee velen 
akkoord zullen kunnen gaan : 

 Mijneer Pastoor, weest gegroet, 
 Doe uw missen kort en goed. 
 In de preekstoel maar een kwart, 
 In de biechtstoel niet te hard. 
 Want de menschen zijn hier allen fraai, 
 Buiten hier en daar een gaai. 

 


