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Wat er volgens de kranten gebeurde in 1968

Op wereldvlak was 1968 misschien wel een te herinneren jaar maar voor Pervijze was er niets
bijzonders aan. De voortdurende Viëtnamoorlog, het ontslag van onze nationale CVP-PVV regering, de
moord op Martin Luther King, de studentenopstanden tijdens de maand mei, de moord op senator
Robert Kennedy, de bezetting van Tsjechoslowakije door de troepen van het Warschaupact, Nixon die
de nieuwe president werd van de Verenigde Staten, dit alles en nog veel meer waren berichten die
men hoorde op TV en las in de krant. Wat de mensen echter veel meer bezig hield waren de
plaatselijke kleine gebeurtenissen. Daarom een greep uit dit kleine nieuws, misschien reeds vergeten ,
misschien nog ergens in een klein uithoekje van het geheugen en misschien ook eens de gelegenheid
om in familiekring herinneringen op te halen. Eén kleine opmerking : alles wat hierna te lezen is, komt
uit kranten. Gebeurlijke fouten of onjuistheden mogen dus op rekening van de krantenjongens
geschreven worden.
We vangen aan met de eerste gemeenteraadszitting van het jaar die zonder H. Scheirsen start, die
wat later komt opdagen. Een eerste punt is de begroting van de C.O.O. (Commissie Openbare
Onderstand). Rond dit punt ontstaat enige deining waar het gaat om pachters die land van de C.O.O.
verder verpachten zonder deze daarvan in te lichten. Het valt op dat vooral landbouwers daarvan
maar al te graag gebruik maken. Volgens raadslid Andre Declerck zouden de vrij gekomen gronden
openbaar moeten komen om iedereen de kans te geven tot gebruik. Verder wordt de begroting
goedgekeurd met 8 stemmen tegen één onthouding. Een volgend punt betreft een protestbrief die de
gemeente ontving van de bewoners van de Brouwerijstraat, tegen de aanleg van een basketplein. Er
gebeurde nog geen schriftelijke vraag van de gemeente. Een mondelinge aanvraag werd wel gedaan
door E.H. Onderpastoor aan de burgemeester en Omer Warlop. Volgens de protestbrief zal dit plein
eens te meer bestemd zijn voor de oudere jeugd, meer bepaald voor de KAJ die volgens hen weinig
tactvol te werk gaat, die vloekt en de mensen hun rust, zelfs hun slaap ontneemt. Er wordt
aangedrongen op de aanleg van een speelplein voor de kleinsten die door de groten verdrongen
worden van het kastanjeplein. Repliek van H. Scheirsen : “De groten moeten toch gedurende de dag
gaan werken en de kleinen moeten toch naar bed na de werkuren. Of betreft het hier persoonlijk
belang ?” Gezien het ontbreken van een schriftelijke aanvraag wordt dit punt niet verder besproken.
Als laatste punt komt Marcel Tavernier aan de beurt die gehuldigd wordt voor zijn vereremerking als
laureaat van de arbeid na 31 jaar dienst. Op 15 april 1936 werd hij aangesteld als secretaris van de
gemeente. Zijn loopbaan wordt in de gemeenteraadszitting besloten met het heffen van het glas
waaraan alle gemeenteraadsleden gretig deelnemen.
Ondertussen zijn de bevolkingscijfers van 1967 ter perse. Blijkt dat Pervijze eind 1967 1056 inwoners
telt, 23 minder dan eind 1966. De vooruitzichten zijn echter goed want er worden 4 nieuwe huizen
gebouwd door mensen niet afkomstig van Pervijze en die hun woning nog moeten betrekken.
Op zondag 28 januari omstreeks 16u30 brengt de muziekmaatschappij een serenade aan voorzitter
Albert Delaleeuwe. Na de oorlog werd de muziekmaatschappij door hem en door meester Markey
heropgericht en het is zeker niet te vroeg dat hij eens gehuldigd wordt. Tijdens de receptie bij hem
thuis wordt hij bedacht met een gedicht waarin zijn leven geschetst wordt als voorzitter. Ook wordt
besloten vanaf nu de voorzitter jaarlijks een serenade te komen brengen.
Van 4 tot 11 februari is er zoals ieder jaar de week van de soldaat. Een groot vensterraam zal
ingericht worden bij Urbain Cottele waar het leven van de soldaten uit Pervijze afgebeeld wordt met
foto’s en ander documentatiemateriaal.
Februari betekent in 1968 wintermiserie voor Pervijze. Het stormweder en de ijzel zorgen ervoor dat
de gemeente een tijdlang zonder electriciteit zit en dat de baan van Veurne volledig wordt afgesloten
voor alle verkeer. Ter hoogte van de Vanlerberghe-hoek hellen een viertal telefoonpalen zo zwaar over
de baan dat ze een gevaar vormen voor het verkeer. De rijkswacht moet gans de nacht de baan op
om het verkeer om te leiden.
De winterellende zorgde niet alleen voor verkeerslast maar ook voor een menselijk drama waar een
inwoner van het naburige Oostkerke het slachtoffer van werd. Het gebeurde tijdens een geweldige
regenbui. Ter hoogte van de woning van Jaak Vanheuverswijn in de Nieuwpoortstraat bracht een
vrachtwagen bouwstoffen aan. Vooraleer hij de oprit op kon, moest er eerst nog een personenwagen
versleept worden die de weg versperde. Een kabel werd aangespannen en aan de wagen bevestigd.
Voor de bestuurder van de vrachtwagen zijn voertuig in beweging kon zetten, is de bromfietser Jozef
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Titeca die van Ramskapelle kwam, in aanraking gekomen met het rechterachterlicht van de
vrachtwagen. Niettegenstaande slechts het roodlicht vernield werd, was de aanrijding fataal. De
bromfietser werd meer dan 10 meter weggeworpen en bleef zieltogend op het wegdek liggen. Hij
werd binnengedragen maar bezweek enkele ogenblikken later. Waarschijnlijk raakte hij met het hoofd
de bak van de vrachtwagen. Zijn echtgenote, Antoinette Haeghebaert, werd vrij ernstig gewond en
bewusteloos overgebracht naar het ziekenhuis te Veurne. Jozef Titeca was 58 jaar en woonde te
Oostkerke, Dorp 19.
Trieste gebeurtenissen en festiviteiten volgen elkaar op en zo is zaterdag 10 februari ons dorp in
feest. De reuzengilde van Nieuwpoort komt op bezoek om te verbroederen met de duivenmelkers van
Pervijze. Om 13u45 is er een rondgang met onze koninklijke fanfare en om 14u15 is er een
voetbalmatch tussen de vrouwen van beide verenigingen. Als scheidsrechter is Wilfried Puis op het
appèl, speler van Anderlecht. Om 15u15 is er dan nog een match van de mannen. Natuurlijk gaat alle
aandacht naar de vrouwen die het beste van zichzelf geven en zegevierend uit de strijd komen. Na
afloop van de match poseren ze fier voor de aanwezige fotograaf. De dag wordt afgesloten met een
bal in het Druivenhof bij Georges Vermote.
Daags nadien, zondag 11 februari, neemt Pervijze afscheid van pastoor Hardeman die wordt
aangesteld als priester van Sint Eloois Winkel. E.H. Hardeman was nog maar te Pervijze sedert 7
september 1965. In de korte tijd dat hij hier verbleef zorgde hij voor de centrale verwarming in de
kerk en voor nieuwe stoelen in de parochiezaal.
Nog in februari is er nieuws van de gepensioneerden die hun ledenaantal met 26 eenheden zien
aangroeien : een fusie met de bond van Oostkerke ligt aan de basis hiervan.
Eind februari beleeft de gemeenteraad een woelige zitting als blijkt dat de opcentiemen op de
onroerende voorheffing behouden blijven op 1200. Raadslid Haverbeke vraagt zich af hoe het komt
dat Pervijze aan de top staat van het district Diksmuide-Veurne. Een verhitte discussie is het gevolg.
Enerzijds wordt de schuld gelegd bij de waterwegen. Anderzijds bij een vroegere beslissing en
contractbreuk - aldus Georges Haverbeke - met de electriciteitsmaatschappij Gazelec, die een diepe
put gemaakt heeft in de kas. In een volgend punt worden de toelagen voor de verenigingen
vastgelegd. 135.750,-Fr wordt verdeeld over 29 verenigingen. Hector Scheirsen vraagt een grotere
som te voorzien voor de NSB daar er dit jaar een speciale plechtigheid zal plaatsgrijpen op 11
november. Ook wordt goedkeuring gegeven om het plein op het kastanjeplein te vergroten van 8 op
14 m naar 13 op 24 m. De schriftelijke aanvraag hiertoe werd aan het gemeentebestuur gericht door
E.H. Tuytens, tevens ondertekend door leiders van de jeugdverenigingen. Het materiaal (dallen) zal
geleverd worden door de gemeente maar het werk dient gedaan te worden door de jeugdverenigingen
onder toezicht van een gemeentewerkman. Er is uitbreiding voorzien van de openbare verlichting in
de Nieuwpoortstraat, ter hoogte van de nieuwe huizen die daar gebouwd worden. Als laatste punt
komt de Rousdammestraat ter sprake met het geplande onteigeningsplan. Er lijkt eindelijk een einde
te komen aan de lamentabele toestand van de kasseiweg naar Rousdamme.
Ter opvolging van E.H. Hardeman, wordt op 6 maart door de bisschop de nieuwe dorpsherder
benoemd. Het wordt E.H. Gadeyne, voormalig pastoor te Bekegem.
Op zondag 10 maart doet er zich ter hoogte van het “Druivenhof” een ongeval voor waarbij drie auto’s
betrokken zijn. Alles blijft beperkt tot stoffelijke schade.
Op zondag 17 maart wordt E.H. Gadeyne aangesteld als pastoor van onze gemeente. Omstreeks 15
uur wordt hij opgewacht aan het einde van de Diksmuidestraat waar hij verwelkomd wordt door de
gemeentelijke overheid.
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Op donderdag 18 april is een inwoner uit de gemeente betrokken bij een tamelijk ernstig ongeval.
Etienne Goemaere, chauffeur van de firma Spiers, komt bij het dwarsen van de baan JonkershoveWoumen in botsing met een personenwagen. De ene deur van de personenwagen wordt afgerukt
waardoor een inzittende zwangere vrouw op weg naar de kraaminrichting te Diksmuide, uit de wagen
geslingerd wordt en met het hoofd op de betonbaan terecht komt. De wagen schuift verder en blijft
tenslotte ondersteboven liggen aan de kant van de weg. Etienne Goemaere is ongedeerd en de vrouw
wordt in allerijl naar Diksmuide gevoerd waar ze nog geen uur later bevalt van een zoontje.
Ondertussen is de “Vogelpikclub Pervijze”, gevestigd in lokaal St. Martin, in feest want op zaterdag 4
mei worden daar André Vanbeveren en Mevr. Germain Vanlerberghe gehuldigd als kampioen en
vogelpikkoningin. 46 ingeschrevenen nemen deel aan het feest. De gehuldigden en het bestuur (Erik
Delanghe, Gilbert Pollet, Gerard Delanghe, Leopold Degraeuwe en Germain Vanlerberghe) poseren
voor de krant.
Op donderdag 26 mei houdt de vrouwengilde haar algemene vergadering die in het teken staat van de
nieuwe proost E.H. Ferdinand Gadeyne. Het wordt een gezellig feest met de nodige toespraken, een
ontspanningsgedeelte en natuurlijk een koffietafel opgesmukt met vele bloemen, het werk van
Adrienne Niville. Natuurlijk wordt ook de nodige tijd uitgetrokken voor de groepsfoto.
Blijkbaar is de maand mei de maand bij uitstek voor kampioenvieringen. Eind mei is de
biljartvereniging “Krijt op Tijd” aan de beurt. De jonge Eddy Vermote, zoon van lokaalhouder Georges
Vermote, is de grote laureaat daar hij in zijn reeks drie jaar naeen de titel in de wacht sleept en aldus
keizer wordt. De andere kampioen is Lucien Meganck. De gevierden worden door het muziekkorps
thuis afgehaald en begeleid naar het lokaal waar na de gebruikelijke groepsfoto, het feest kan
beginnen. Het is inderdaad veiliger eerst de foto te nemen en dan te vieren. Je weet immers nooit wat
er ondertussen allemaal zou kunnen gebeuren.
Op 22 juni wordt Sophia Debruyne, echtgenote van Modest Degraeuwe, 90 jaar. Sofietje zoals men
haar noemt, krijgt van de Vrouwenbond bloemen en gelukwensen aangeboden en iedereen hoopt van
harte binnen 10 jaar haar eeuwfeest te mogen vieren.
Nu maken we een sprong naar augustus. De achtste wordt de gemeenteraad nog eens bijeengeroepen
om te beslissen over enkele punten. Op het gebied van onderwijs gebeuren enkele wissels.
Hoofdonderwijzer Louis Burie dient zijn ontslag in, waarover verder meer. Sidon Roels wordt de
nieuwe hoofdonderwijzer met eenparigheid van stemmen, nadat meester Markey zijn kandidatuur
ingetrokken heeft. De Heer Plaetevoet van Nieuwpoort wordt voor een jaar benoemd als waarnemend
leerkracht. Een volgend punt handelt over de Rousdammestraat die zal worden rechtgetrokken in
tarmac van 6 m breedte. De aanbesteding kan plaats vinden tussen oktober en het einde van het jaar.

138

Weg met de kasseien die een plaatsje verdienden in het parcours van de wielerklassieker ParijsRoubaix. Het laatste punt op de agenda betreft de kermistoelagen. De toelagen hebben het hard te
verduren daar raadslid Delputte overal een beetje tracht af te knijpen. Het eerste slachtoffer wordt de
handbooggilde “Willen is Kunnen” die haar gevraagde toelage van ocharme 750,-fr afgekeurd ziet
omdat hun activiteit niet past in het raam van de kermis.
Een klein bericht uit het Wekelijks Nieuws van 16 augustus : Op zondag 11 augustus deed zich een
zwaar ongeval voor. De kleine Ronny Vercruysse, 2,5 jaar oud en wonende Diksmuidestraat, rukte
zich los en wilde de baan overlopen waar zich zijn vader bevond. Het kind werd gegrepen door een
auto en moest met zware verwondingen en een hersenschudding naar een kliniek overgebracht
worden. Zijn broertje, die het ongeval zag gebeuren, kwam in shocktoestand en diende verzorgd te
worden.
Zo komen we aan de kermisweek die ingeluid wordt met het traditionele bal in het Druivenhof (gratis
inkom !) op zaterdag 1 september. Op kermiszondag houdt de KAJ een sportfeest met als apotheose
de laatste steenlegging van het basketplein voor de jeugd. Burgemeester Vanlerberghe heeft de eer
het lint te mogen doorknippen. ‘s Avonds is er dan nogmaals een bal met een dansorkest.
Op 22 september wordt meester Burie, nadat hij op 1 september ontslag nam, passend gehuldigd
door de gemeente voor zijn jarenlange verdiensten op het gebied van onderwijs in onze gemeente.

Hij werd geboren te Assebroek in 1907 en na een vervroegde legerdienst tot onderwijzer benoemd in
1927. Na de oorlog werd hij hoofdonderwijzer en tot op heden vervulde hij ook nog de taak van
koster. Nu is het tijd voor afscheid, maar niet voor er in het gemeentehuis een receptie wordt
aangeboden. Verscheidene toespraken onderstrepen zijn bekwaamheid en toewijding en zelf dankt hij
in zijn slottoespraak iedereen om hun woorden, sympathie en geschenken. Hij dankt zijn kinderen die
het als zonen van een onderwijzer soms wel lastiger hadden in de klas dan anderen en ook zijn vrouw
voor de opbeurende woorden die ze hem toestuurde na een lastige schooldag.
In oktober wordt opgemerkt dat onze fanfare iets uitzonderlijks bezit, misschien wel een unicum. De
familie Georges Markey telt niet minder dan acht leden in de muziekmaatschappij. Fier poseert
meester Markey met zijn klein familiekorps : Godelieve, Greet, Hilde, Bernard, Luc, Geert en de
kleinste Rik die toch ook al 1,26 meter meet. Dit bericht met foto in de krant krijgt nog een staartje
want daardoor mag de familie Markey een prachtig muziekinstrument in ontvangst nemen. Het betreft
een sax-bariton, nog in uitstekende staat. Het stamt af van een Frans soldaat uit Wereldoorlog II die
drie instrumenten in zijn bezit had en deze verborgen had bij Aloïs Vanheule. Lange tijd na de oorlog
is deze fransman twee instrumenten komen halen. Het derde mocht Aloïs behouden als geschenk en
uit dank voor de bewezen dienst. Na het lezen van het hierboven vermelde artikel heeft hij het nu op
zijn beurt geschonken aan de familie Markey waar het zeker in goede handen zal zijn.
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Het leven in Pervijze kabbelt rustig verder naar het najaar toe, wat ook de tijd is van de 11-november
herdenkingen. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de oorlog eindigde en met een receptie in het
gemeentehuis worden Cyriel Clauw, Cyriel Hosten en Petrus Deman gehuldigd voor hun verdiensten
aan het front.
Verder is november een rustige maand. Alleen komt Yvonne Vanbeveren ongelukkig ten val door het
wegschuiven van een ladder tijdens het afwassen van de voordeur. Resultaat : beide polsen gebroken.
Nog wat nieuws van het jeugdvoetbal dat in die tijd floreerde onder de impuls van onderpastoor
Tuytens. Er wordt een gelijkspel geboekt tegen Waregem (1-1) en Diksmuide wordt van de grasmat
geveegd met een droge 1-12 !
Ter gelegenheid van het Ceciliafeest bij de fanfare “De Eendracht” in december wordt Cyriel Top in de
bloemen gezet voor zijn vele jaren als muzikant. Toen na de eerste Wereldoorlog de maatschappij
werd heropgericht, was Cyriel één van de eersten die opnieuw aansloot in 1922. Samen met nog heel
wat andere oudgedienden (Kamiel Verschaeve - dirigent, Victor Vandewoude, Henri Lemahieu, Louis
Meganck, Hector Degraeuwe, Cyriel Dehaese, Richard en Medard Depuydt...) vormden zij de
heropgerichte muziekmaatschappij. Net als bij de familie Markey valt in de familie Top de appel niet
ver van de boom. Zoon Roger is namelijk ook al sedert zijn twaalf jaar spelend lid.
Zo naderen we stilaan 1969 en sluiten we af met de kampioenhuldiging van de kaartersclub “Onder
Ons”, gevestigd in het Handelshuis. Achiel Clarysse wordt keizer daar hij driemaal naeen koning werd.
Mevrouw Edgard Bogaert mag zich koningin van de vereniging noemen.
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