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32. Inhuldiging van het Heilig Hartbeeld in 1937 
 

1937 was voor Pervijze een jaar waarin tweemaal massaal de bloemetjes werden buitengezet. Op 16 
april gebeurde de plechtige aanstelling van E.H. Vanderghote als nieuwe pastoor van onze gemeente. 
Die dag versierden de inwoners alle straten en huizen en was er een grote optocht. 
 
Op 6 juni was het opnieuw feest want dan gebeurde de plechtige inhuldiging van het 
spiksplinternieuwe Heilig Hartbeeld dat werd opgetrokken aan de ingang van de kerk. 
 
Om iedereen aan te manen zijn steentje bij te dragen tot de feestvreugde werd er alvast een 
feestcomité opgericht. E.H. Viaene, de vorige pastoor, was. erevoorzitter samen met L. Vandewoude 
die voorzitter was van de Heilige Hartbond. 
 

 
 



 
 120

Voorzitter van het feestcomité werd burgemeester V. Vandewoude. Als ondervoorzitters fungeerden 
de schepenen A. De Grave en M. Avereyn. Meester Cornelis en meester Lemahieu stonden in voor het 
schrijfwerk dat alles met zich meebracht. Tot slot waren er nog enkele gewone leden in de personen 
van E. Verslype, D. Hoornaert, H. Godderis, A. Vanheule, L. Verstraete, L. Burie en J. Dekeyser. 
 
Onder impuls van het feestcomité werd er een strooibiljet huis aan huis verspreid met de vriendelijke 
vraag tot eenieders medewerking : “Daarom rekenen we op de welwillende medewerking van 
eenieder. Moge ons dorp in ongekenden feesttooi opgesmukt worden ! Moge ieder huis één 
bloemenpracht wezen, het H. Hart ter eere, en mogen Jesus’ blijvende zielezonne zuivering in uw 
harten brengen. Vooruit : 6 juni in’t verschiet ! Niemand mag ten achteren blijven . Hoe ver zijt 
ge reeds gevorderd met de noodige toebereidselen ? Het wordt hoog tijd er mede te beginnen. Het 
feestcomiteit zorgt voor de algemeene versiering van’t dorp... We rekenen op eenieders medewerking, 
en denken niet dat er voor dergelijk feest zullen uitzonderingen zijn”. 
 
Zo wist iedereen wat hem te doen stond om van deze dag iets heel speciaals te maken. Ondertussen 
werden alle Heilig Hartbonden van de streek aangeschreven om deel te nemen aan de stoet die de 
inhuldiging vooraf zou gaan. Het moet gezegd worden : de respons van de andere bonden was 
massaal : een vijftigtal beloofden present te zijn. 
 
In de “Toekomst” (krant van die tijd) verscheen enkele dagen voor de heuglijke dag nog een artikeltje 
om iedereen nog eens aan te manen toch niet te vergeten naar de mis te gaan : groot en klein, oud 
en jong, rijk en arm. “Ieder zal dien dag ter H. Communie naderen. Ieder Pervijzenaar zal ook 
wedijveren om zijn huis zoo schoon mogelijk te versieren”. 
 
Tot slot geven ze nog een overzicht van het volledig programma van die dag. De festiviteiten vangen 
aan om 3 uur in de namiddag met de samenstelling van de stoet aan het station. Om 3u30 stipt 
vertrekt de stoet aan het station en trekt ze vervolgens door de Statiestraat (= Schoorbakkestraat), 
Vogelsteenstraat (= Veurnestraat) en Dorpstraat (= Pervijzestraat) om te eindigen op het kerkplein 
waar dan de onthulling zal plaatsgrijpen. Er worden redevoeringen voorzien door Eerwaarde Pater 
Vanden Branden en door de heer A. Becelaere. Dan volgt een plechtig Lof in de open lucht en 
uitvoering van een feestcantate (= gezangen). De volgorde van de stoet zal er als volgt uit zien : In 
de eerste plaats een groep zangeressen. De fanfare van de ‘katholieke Burgerkring’ van Diksmuide 
komt daar vlak acher waarna er een eerste reeks Heilig Hartbonden van de streek volgen. Deze 
worden dan afgewisseld met de fanfare van Poelkapelle, weer een tiental Heilig Hartbonden, de 
fanfare van Nieuwpoort, een tiental Heilig Hartbonden, de fanfare van Veurne, nog Heilig Hartbonden 
waaronder ook die van Stuivekenskerke en Oostkerke, de fanfare van Koekelare en tot slot de laatste 
reeks Heilig Hartbonden met als laatste die van Boezinge. 
 
Dan was het eindelijk zo ver en stond een ganse dag ons dorp in rep en roer. Enkele foto’s die ik 
hiervan in handen heb kunnen krijgen schetsen een beeld : een foto van de Veurnestraat toont ons 
een massa volk tot zover het oog kan reiken. Blijkbaar valt het weer reuze mee want in ieder deurgat 
staan mensen in hun zomerse outfit. Zover je kan kijken zie je langs weerszijden van de straat 
versieringen aan de huizen, versieringen die hangen van aan de ene kant van de straat tot aan de 
andere kant, vlaggetjes die eveneens de straat overspannen. Om de zoveel meter zijn dunne 
boompjes aangeplant die opnieuw met elkaar verbonden zijn door middel van slingers en vlaggetjes. 
Ter hoogte van de hoek Veurnestraat - Nieuwpoortstraat hangt boven de straat een grote klok, 
waarschijnlijk in bloemen, en opgesmukt met een groot hart. Een close-up van een paar huizen, ik 
vermoed ook in de Veurnestraat toont hoe de mensen hun best hadden gedaan met het versieren van 
hun eigen huisje. Van boven tot onder zijn het allemaal bloemen, slingers en vlaggetjes die je kan 
zien. In de andere straten zal het hetzelfde geweest zijn. Zo is de herberg en kruidenierswinkel ‘In de 
Wijngaard’ in de Pervijzestraat  ook van boven tot onder volgehangen met een grote vlag, mooi 
gedrapeerde slingers en vlaggetjes. Voor de herberg poseren een deel muzikanten en enkele jonge 
gasten die al even in hun nopjes zijn. Aan de overkant is de herberg ‘De Gouden Leeuw’ over zijn 
ganse lengte versierd met dezelfde attributen die reeds meerdere malen vernoemd werden. 
 
Over de versiering van de huizen kunnen we ook nog aanhalen dat van de gelegenheid gebruik werd 
gemaakt om de mooist versierde huizen een prijs toe te kennen. Het toekennen van de prijzen was 
een werkje voor het feestcomité wat voor hen geen gemakkelijke taak moet geweest zijn. Getuige 
daarvan is het feit dat er meer prijzen werden toegekend dan eerst voorzien was, enkel en alleen 
omdat de versiering zo algemeen was. 
 
Ter illustratie een overzicht van wie allemaal met de prijzen ging lopen : 
 
Voor versiering van de huizen :  
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In de Statiestraat : Mevrouw Warlop, Medard Ekelson, Arthur Demolder, Louis Meganck. 
In de Diksmuidestraat : Emiel Haverbeke, Albert Delaleeuwe, Weduwe Aimé Decat, Rene Declerck, 
Remi Bogaert. 
In de Veurestraat : Gustaaf Vandeweghe, Georges Decroos, Victor Declerck, Camiel Scheirsen, René 
Maes. 
 
Voor het versieren van beelden met levende bloemen werden Mevrouw Torrelle, Louis Burie, Aloïs 
Vanheule en Nestor Cornelis beloond.  
Voor speciale verlichting kregen Medard Ekelson, Gustaaf Vandeweghe, Albert Delaleeuwe, René 
Declerck en meester Lemahieu een prijs. 
 
Tot slot werd ook nog aangestipt dat er geen melding wordt gemaakt van het klooster dat 
buitengewoon mooi en heerlijk versierd was en natuurlijk alle prijzen, zowel eerste- als ereprijzen zou 
behaald hebben. 
 
Voor de inhuldiging zelf werd rond het heilig Hartbeeld een open tent opgetrokken waarin het beeld 
centraal staat tussen enkele brandende kaarsen. Vooraan op de tent staat in grote letters “VINCIT 
REGNAT IMPERAT’5.  
 

 
 
Juist voor het beeld zitten de notabelen, priesters, burgemeester, schepenen, raadsleden, gezellig met 
elkaar te keuvelen, geflankeerd door ontelbare vlaggen terwijl het ganse kerkplein bomvol staat met 
de talrijk opgekomen mensen. Eén zaak valt op : het zijn allemaal mannen. De vrouwen moesten zich 
in die tijd blijkbaar nog een beetje op het achterplan houden. 
 
Een laatste foto geeft een sfeerbeeld van tijdens de gezangen na de inhuldiging : een meisjeskoor, 
piekfijn uitgedost in een net uniform, is volop aan het zingen begeleid door één der aanwezige 
fanfares. 
 
Om te eindigen geef ik hierna nog het verslag weer van de reporter ter plaatse : 
 
“Zondag laatst was waarlijk voor Pervijze zijn schoonste dag. Zaterdag avond liet nog niets voorzien 
dat onze gemeente zoo’n feestelijk uitzicht zou krijgen, maar ieder werkte in’t geniep en legde thuis 
een laatste hand aan de voorbereiding. 
 

                                            
5 ‘OVERWIN, REGEER, GEBIEDT’ 
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Zondag morgen werden we vroeg naar de eerste Mis opgeroepen, maar velen waren reeds druk in de 
weer. Die vroegmis zag er waarlijk uit als een hoogmis, zooveel menschen waren gekomen om dan 
heel den voormiddag te kunnen besteden aan’t versieren van huis en straat. ‘T Grootste gedeelte van 
de bevolking had ook den oproep beantwoord om zooveel mogelijk den dag te beginnen met een H. 
Communie. 
 
Na de Mis van 7u30 had het dorp reeds een ander uitzicht gekregen. De sparren stonden reeds in de 
straten en werden met bloemenkransen en festoenen verbonden. Ieder was nu druk in de weer en 
deed naarstig voort tot ‘s middags en zelfs tot ‘s namiddags. 
 
Na de Hoogmis deelde E.P. Vanden Brande eenige inlichtingen mee en werden enkele liederen ten 
gehoore gegeven die met de luidsprekers werden overgemaakt. 
 
De middag was er en men kon het niet bemerken, ieder bleef nog voortdoen. Vreemde bonden 
kwamen reeds toe en de beweging werd al drukker en drukker. 
 
Rond 2 uur waren reeds veel H. Hartbonders aangekomen, gingen naar het aangeduid lokaal om 
vandaar tegen 3 uur te vertrekken naar de Statieplaats, waar de stoet verzamelde. 
 
Te 3u30 stipt zette de stoet zich in beweging en stapte traag vooruit. Welke mooie aanblik was het die 
60 H. Hartebonden met hun kleurige vlaggen te zien opstappen door de feestelijk versierde straten. 
 
Het plein was vrij gehouden voor de mannen van de bonden en dan ook rap vol. Op het verhoog had 
de Gemeenteraad plaats genomen, alsook de Weleerw. Heer Viaene, oud-Pastoor, de Heeren Senators 
A. De Spot en M. Sobry, en Heer Advokaat K. Versteele. De vlaggen stonden geschaard rondom het 
altaar. Bij de aankomst werd het lied “Wij willen God” gezongen. Als allen hun plaats gevonden 
hadden op het plein, onthulde de beeldhouwer De Lafontaine van Meenen het beeld. 
 
Eerw. Pater Vanden Brande hield een diepgaande geestelijke aanspraak. 
 
Weleerwaarde Heer Vanderghote, Pastoor van de parochie, wijdde vervolgens het nieuw onthulde 
beeld. 
 
Nu kwam een leek aan het woord. Advokaat K. Versteele sprak vol begeestering de verzamelde massa 
toe. 
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Het H. Sacrament werd aangebracht, terwijl de massa het “Adoro te” zong. In de prachtige monstrans 
werd Jezus Eucharisticus uitgesteld. De meisjes van de kostschool zongen het “Magnificat” voor en 
telkens vielen die mannenstemmen in : “Magnificat anima mea Dominum”. ‘T Plechtige oogenblik 
naderde. Allen steken den rechterarm uit naar ‘t Allerheiligste en zegge luid de geloofsbelijdenis na. 
 
Nu knielt de Burgemeester voor’t uitgestelde H. Sacrament. ‘T Wordt stil. Met klare stem spreekt hij 
de toewijdingsformule uit. De groote daad is voltrokken. De gemeente Pervijze is aan’t H. Hart 
toegewijd. De zegen met het Allerheiligste werd gegeven en nadat het H. Sacrament was 
weggedragen, dreunde over het plein het “Bondslied”. 
 

 
 
De plechtigheid was te einde. ‘T was over 5u30. Het verhoof werd vrijgemaakt en nu traden er onze 
kostschoolmeisjes op. Ze zongen eerst een gelegenheidscantate, daarna het lied der 
bloemenstrooisters. Hoe mooi was het die witgekleede meisjes onder’t zingen van hun lied hun 
bloemen te zien strooien voor ‘t H. Hartbeeld. ‘T Derde was een lied met rhytmische gebaren, 
uitgevoerd door de meisjes van de katholieke Aktie. Nog een laatste lied en de grootsche plechtigheid 
was voltrokken. 
 
Velen gingen enkele oogenblikken  rust nemen om dan eens op’t gemak de mooi versierde straten en 
huizen te bezien en te bewonderen. Wat vooral opviel : ‘t was de eensgezindheid die er geheerscht 
had. Alle huizen waren versierd. Vele zelf heel smaakvol, zoodat het voor de leden van de jury 
moeilijk was de prijzen toe te kennen. Van al de vreemdelingen kondet ge ‘t hooren : “Hoe schoon, 
hoe schoon !”. 
 
Nog nooit gezien voor een gemeente. In geen enkele stad zou’t zoo algemeen zijn. 
 
Van de Pervijzenaren hoorden we : “hadden we’t klooster en de meisjes niet gehad, de straten zouden 
ook zoowel niet geweest zijn”. Ja, hier moeten we ‘t openlijk zeggen : allen hebben eensgezind hun 
huizen versierd, maar dat de straten zoo mooi waren, zoo overheerlijk versierd, dit danken we 
grootendeels aan onze goede Zusters, die waarlijk het onmogelijke hebben gedaan om zooveel 
festoenen te doen maken van hun meisjes. In den avond kuierde iedereen dan nog eens rond om de 
verlichting te bezien. Niemand dacht dien dag aan slapen. Ze wilden zoolang mogelijk genieten van 
dien overheerlijken dag. ‘T was waarlijk Pervijze’s schoonste dag”. 


