38.

De kerk van Sint Catharinakapelle

Unieke foto van de kerk van Sint Catharinakapelle – Provinciale bibiliotheek Brugge
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Situering
Vanouds bestond Pervijze uit twee gemeenten die zodanig met elkaar verweven waren dat ze in feite
één geheel vormden. Enerzijds was er de gemeente Pervijze en anderzijds de gemeente Sint
Catharinakapelle die een onderdeel was van de heerlijkheid9 Berkel. Deze heerlijkheid strekte zich uit
over een vijftal gemeenten maar Sint Catharinakapelle was de enige gemeente waarvan het
grondgebied volledig onder Berkel viel. Zo hadden we twee gemeentebesturen, twee burgemeesters,
twee kerkfabrieken enz... en tot slot ook twee kerken. Eigenaardigheid was wel dat er slechts één
pastoor en één onderpastoor was voor de bediening van beide parochies wat nogmaals een illustratie
is van de verwevenheid van beiden.
Deze twee kerken waren gebouwd op een afstand van elkaar van slechts een honderdtal meter. De
kerk van Pervijze die toegewijd was - en nog altijd is - aan Sint Nikolaas stond waar onze kerk nu nog
altijd staat. De kerk van Sint Catharinakapelle was gebouwd op de plaats waar nu ons "kastanjeplein"
is.
Deze kerk of ook kapel genoemd stond ongeveer halverwege tussen de bestaande observatietoren uit
Wereldoorlog I en de Pervijzestraat. Het kerkhof van Sint Catharinakapelle paalde aan de straat,
daarachter was de kerk gebouwd en daarachter lag de bijhorende pastorij. Deze laatste was door
middel van een brugje over een gracht verbonden met het kerkhof en de kerk. Volgens Jan De
Cuyper, ex-pastoor van Pervijze, bestond dat brugje in 1954 nog. Ondertussen is het verdwenen en
werd de gracht gedempt. Op de plaats waar nu de observatietoren staat, stond vroeger de pastorij.
Oudste geschiedenis
In 1085 begiftigde Graaf Robrecht I het kapittel van de Sint Pieterskerk te Kassel met 6
schaapsweiden gelegen in Berkel. Een kapel door de kanunniken op deze grond opgetrokken kwam
omstreeks 1208 onder het patronaatschap van de Sint Bertinusabdij van Sint Omaars. In 1248 waren
er moeilijkheden met de parochie Pervijze wegens het vaststellen van de grenzen. Zo werd in de akte
hieromtrent opgemaakt het volgende genoteerd : " Om de klachten op te lossen ... aangaande de
grensscheiding tussen de parochies van Sint Catherinekapelle en van Pervisa, zullen wij (= Jacobus
proost van Lo, Innocentius als deken van Veurne en de vertegenwoordigers van de abdij van Sint
Bertinus en de abdij van Sint Niklaas) morgen, daags na de geboortedag onzes Heren, ten jare 1248,
ons begeven naar de woonplaats van Innocentius, om de grenslijnen voor te schrijven en onze
besluiten bekend te maken".
Deze akte bevestigde opnieuw dat het patronaat van Sint Catharinakapelle toebehoorde aan de abt
van de Sint Bertinusabdij. Ook werd vermeld dat er reeds een veertigtal jaren moeilijkheden zijn
tussen de parochies, wat laat vermoeden dat Sint Catharinakapelle sinds 1208 of vroeger als
zelfstandige parochie was opgericht.
Deze stelling lijkt te worden bevestigd door de oudere grondvesten die werden blootgelegd bij de
afbraak van de kerk in 1895. Toen werden grondvesten met moefen10 opgegraven uit de 12° eeuw.

De voet van de doopvont bewaard in het Gruuthuusemuseum te Brugge

9

bestuursvorm voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de middeleeuwen
oude bakstenen

10
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Ook de voet van de oude doopvont werd ontgraven. Het was een vierkant blauw arduinen stuk met op
iedere hoek een hondekop met uithangende tong. Daarop stonden indertijd vier kolommen die de
vierkante bak droegen. Volgens E.H. Duclos die de opgravingen leidde, kon ook dit stuk gedateerd
worden in de jaren 1100.
De periode 1600 tot 1800
Begin 1600 werd de oude kapel grondig hersteld maar meer bijzonderheden zijn hierover niet bekend.
Hoe de kerk het er vanaf bracht op het eind van de 17de eeuw tijdens de godsdienstoorlogen is ook
niet bekend. We weten dat oorlogvoerende troepen regelmatig halt hielden te Pervijze en er logement
en etenswaren opeisten.
In 1746 was de kerktoren bouwvallig. De griffier van Berkel werd belast een brief te richten aan de
tiendeheffers van de parochie (de abdij van Sint Bertinus en het kapittel van Sint Omaars) om
"refectien te becommen aende torre ende kercke van Sinte Catheline capelle". Blijkbaar hadden de
tiendeheffers hier niet veel zin in want in het Resolutieboek van Berkel werd op 15 mei 1751
ingeschreven dat na verschillende "vriendelycke vermanynghen" aan de geestelijke tiendeheffers er
nog altijd diverse gebreken zijn aan de toren en de kerk die herstellingen nodig maken. Daarom
worden verdere stappen ondernomen en schrijft de griffier "soo hebben wij naer genomen advijs van
rechtsgeleerde, geauthoriseert den persoon van Pieter Beyen kerckmeester der prochie van Sint
Catheline Capelle, ten einde van bij mandate door eene officier te doen interpelleeren de heeren
geestelicken thiendeheffers der selve prochie" dat ze de herstellingen moeten laten uitvoeren. Op 12
augustus 1751 hebben ze nog altijd geen gevolg gegeven aan het dwingend verzoek de kerk te
herstellen. Eindelijk, tegen het einde van 1751 gebeuren de herstellingen dan toch.
Volgens het dekanaal bezoek van E.H. Du Flocq op 21 juli 1768 was men bezig met het vernieuwen
van de vloer. Dit verslag vermeldde ook nog dat altaren, tabernakel, predikstoel en schilderijen in een
betamelijke toestand waren. Dag en nacht brandde er de godslamp. Er waren 3 biechtstoelen. De
doopvont was met een tuin omsloten en van binnen met lood bedekt en gevuld met zuiver water. De
sacristie was in orde en het hele gebouw kon gesloten worden.
Dat de wetheren ervan hielden in de kerk over een deftig en comfortabel zitsel te beschikken, kunnen
we afleiden uit de beslissing door hen genomen om een brief te sturen naar het kapittel van Kassel
"om te laeten weten ende afvraegen dat het schepen sitten binnen dese kercke seer sober wesende,
moet gerepareert worden tot laste vande capijttel ofte andersints".
Tengevolge van het Concordaat van 15 juli 1801 werd de kerk van Pervijze ingericht als hoofdkerk en
deze van Sint Catherinekapelle als "chapelle annexe".
Door het daaropvolgende decreet van 31 juli 1806 werden alle goederen van de afgeschafte
kerkfabriek toegekend aan deze van Pervijze.
Nadat Sint Catherinekapelle als parochie werd afgeschaft is de volgende stap de vereniging van de
gemeentelijke instanties met die van Pervijze. Dit gebeurde op 7 juli 1811 zoals mag blijken uit een
uittreksel van het decreet dat zegt : "Au Palais Impérial de St Cloud, le 7 juillet 1811, Napoléon
Empereur des francais, Roi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin, Vu le rapport e notre
ministre de l'Intérieur, Nous avons décrété et décrétons le qui suit : La commune de Ste Catherine
Capelle, Département de la Lys, est réunie à celle de Pervyse, pour ne former q'une seule mairie".
Daarmee was het lot van Sint Catherine Kapelle als gemeente bezegeld. De kerk zou nog bijna een
eeuw blijven bestaan.
Op 17 augustus 1826 werd de kapel van Sint Catharina door "den Burgemeester en Assessoren" als
volgt beschreven :
"Het is een publieke bidplaats.
"ze werd door het voormalige franse gouvernement tengevolge van het concordaat
van 1801, geannexeert met Pervijse.
"de nauwkeurige datum van annexatie is niet gekend. (zie echter hiervoor)
"het publiek is er toegelaten.
"ze wordt bediend door de priesters der parochie.
"er is geen bijzondere kapelaan.
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Vergrotingswerken vanaf 1837.
Op 19 november 1836 werd door de provinciale bouwmeester Vancaneghem, samen met
burgemeester Victor Pius Buylaert en kerkmeester Franciscus Xaverius Bouche, een bestek en
begroting opgemaakt van de voorgestelde veranderingswerken aan de kerk van Sint Catharinekapelle.

Schets van de voorgestelde veranderingswerken

Een beschrijving van de kerk op deze datum vertelt ons het volgende :
Ze is gemaakt in metselwerk van kareelsteen (= vierkante gebakken steen) en heeft twee beuken.
Het dak is gedeeltelijk bedekt met leien en het overige met blauwe pannen. Het timmerwerk van het
met leien bedekte deel is bekleed met lambris (=beschot). Het gedeelte met pannen is bekleed met
pleister. Het geheel is gevloerd met Doornikse steen, behalve enkele ingemetselde zerken. De
zuidwaartse beuk is voorzien van zes ijzeren balken en de noordwaarste beuk heeft één ijzeren en vijf
houten balken.
Tot zover de beschrijving van hoe de kerk is gemaakt. Wat ook kan bijdragen tot een verdere
beschrijving van de kerk zijn twee met de handgeschreven boekjes die bewaard zijn gebleven met als
titel "Grafschriften in de kerken van Pervijse en St Catharina-kapelle" en "Inventaris der meubelaire
voorwerpen van de kerken te Pervijse".
Laten we beginnen met het boekje dat handelt over de meubilaire voorwerpen in de kerk. Dit boekje
moet zijn opgemaakt kort voor en waarschijnlijk ter gelegenheid van de veranderingswerken van
1837.
Een eerste artikel van de inventaris geeft een opsomming van het aanwezige zilverwerk. Tot de
bijzonderste stukken behoren de volgende :
-

een zilveren remonstrantie met vergulde stralen, getekend 1783 met een hoogte van 77 cm
en een gewicht van 4,440 kg,

-

een kruis met een hoogte van 50 cm,
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-

een zilveren wierookvat (hoogte 29cm) en een zilveren naviala (?) (hoogte 16 cm), beiden
geschonken door Marianne De Vos, weduwe Vanlerberghe.

-

een zilveren kelk die gebruikt wordt in beide kerken, getekend Jan Jansseune en F P
Meersseman, anno 1789

-

Relikwiën van Sint Rochus, O.L. Vrouw, Sint Barbara, Sint Sebastiaan, Sint Victor en Pius en
Sint Donatus.

-

een zilveren "pax tecum" (?) voor beide kerken, getekend "Pervijse" uit het jaar 1624.

Een tweede artikel somt de voorwerpen op van het hoogaltaar :
-

een "authaer - gezeyd à la romaine - met tabernakel".

-

"vier missaele, waervan den besten in rood maroquin met twee zilveren sloten, als ook eenen
met twee koperen sloten".

-

twee kruisen, het ene in koper met houten stok, het andere in vals zilver, die in de
processies gedragen worden door de misdienaars.

-

aan iedere zijde van het hoogaltaar twee in goud gesneden engelen die het altaar
ondersteunen.

Het derde artikel geeft een overzicht van de voorwerpen in het O.L.V. altaar :
-

"den autaer is geheel van plafon gemaekt, aen elke zijde is er een kar met daer in glas voor
de beelden van O.L.V. en Ste Catharine. Een groot O.L.V. beeld staet verheven op de autaer.
Eenen grooten houten krans rond het beeld van O.L.V. waerop bloemen geschilderd zijn
staende in twee vaesen in't wit gegoten van plaaster".

-

"Boven elken kant van den autaer is er een kapelleken in't welk zijn in't eene het beeld van
S. Anna, in het ander het beeld van de H. Joseph. Voor elk kapelleken is er eenen kooperen
kandelaer aen den meur vastgehegt".

Verder zijn er nog verschillende schilderijen : één die de verwekking van Lazarus tot het leven
verbeeld, één van het Laatste Avondmaal, een op doek geschilderde kruisweg en nog verscheidene
kleine schilderijen.
Er zijn draagbare beelden van O.L.V., Sint Rochus, Sinte Barbara, Sint Antonius, Sint Victor en Sint
Donatus en Sinte Catharina.
Nog andere te vermelden voorwerpen :
-

negen schragen voor het dragen van de beelden tijdens de processie.

-

"negen banken voor de kinderen te zitten binst de christelijke leveringe".

-

een predikstoel en een orgel

-

ijzeren bussen voor de aalmoezen van de Heilige Drievuldigheid, het Heilig Hart van Maria,
de "voortplanting van't geloove", de Heilige Catharina en de vasten.

-

een klok in de toren

-

22 geschilderde doodshoofden, "dienende om aen de keerssen te hangen gedeurende de
uytvaerten".

-

een lijkberrie voor grote mensen en één voor kleine kinderen.

-

een houten doos met "schuyve dienende om de kroonen in te bewaeren, die gebruykt worden
in de uytvaerden der jongheyd".
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-

aan de ingang van de kerk is er aan iedere pilaar een gewijde waterbak in marmer.

-

een zilveren scapulier met een gewicht van 45 gram met het opschrift "gegeven door Pieter
Annis";

-

Tot slot nog een zilveren scapulier met een keten, wegende 35 gram en het opschrift "DIT
HEYLICH SCABBELI IS GEGHEVEN AEN ONSE LIEVE VRAUWE VAN SINTE CATELIJNE CAPELLE
VAN MAGRIETE CATELIJNE MARRANNES DE HUYSVRAUWE VAN JAN GHELEYNS INAER LEVEN
TEN JAERE 1714".

Tot zover de bijzonderste gegevens die vermeld staan in het boekje aangaande de meubilaire
inventaris van de kerk. Het tweede boekje dat een beschrijving geeft van de grafschriften werd
aangemaakt door E.H. Duclos in 1892. Ook nam hij nog gegevens over uit aantekeningen van E.H.
Bonvarle uit 1856.
Het eerste zerk is een wit marmeren plaat in doornikse steen die door E.H. Duclos na het afbreken van
de kerk in 1895 werd gelegd op het kerkhof van Sint Catherine Capelle. Dit was de begraafplaats van
Pieter Hosten, geboren te Merkem, zoon van Guillaume en Helena Dubois. Hij overleed te Sint
Catherine Capelle op 1 januari 1761 in de leeftijd van 66 jaar. In zijn leven was hij voorschepen van
de heerlijkheid van Berkel en kerkmeester van Sint Catherine Capelle. Op dit zerk wordt ook zijn
vrouw, Veronica Verslype, geboren te Merkem, dochter van Joos en Mary Peeren, herdacht. Zij
overleed te Slijpe. Ook worden nog verscheidene kinderen uit dit huwelijk vermeld : Pieter Jacobus,
Joannes Baptista, Jacobus Ignatius die overleed op 5 september 1781 in de leeftijd van 51 jaar,
Constantinus Jacobus die overleed op 10 februari 1790 in de leeftijd van 58 jaar, Petronilla Constantia
en tot slot Mary Jacoba die overleed te Pervijze op 6 januari 1762 als huisvrouw van Jacobus
Demolder. Haar begraafakte vermeld dat ze in de kerk werd begraven : "in choro beata virginis".
Pieter Hosten was een tweede keer gehuwd met Mary Therese Duytschaver, dochter van Jan. Zij
overleed te Oostkerke en bij haar had hij geen kinderen. Dezelfde Pieter Hosten huwde nog een derde
keer met Anne Mary Verhulst, dochter van Nicodemus waarbij hij ook geen kinderen had.
Een tweede zerk dat men nog gebruikt had als altaarstafel – jawel - was in blauwe steen met op de
hoeken een ronde schijf met een doodshoofd in. De tekst voor zover ze nog te lezen was, luidde als
volgt : "Sepulture (=begraafplaats) van Omar Spyckynck fs Michiels die overleet int jaer ons Heere
1570 den 6 in wiedemaent".
Het derde zerk was ook in blauwe steen met op iedere hoek een Evangelist. De tekst hiervan luidde
"Hier leghet Claeis Debbaut fs Pieters die starf int jaer 1484 den ......, hier leghet Mary Francois
Joannes Claeis Debbauts wyf was die starf ....."
Het vierde en laatste zerk dat nog bestond ten tijde van E.H. Duclos was eveneens in blauwe steen
met in ronde schijven op de hoeken telkens een afbeelding van één der Evangelisten. Dit was de
"Sepulture van Franciscus Reniers fs Guillaume, in syn leven Baeliu vande heerelickhede vande Bercle
die overleet te ........... tjaer ons Heer .......... en van Janneke de Villers fa Jacques syne huysvr......."
Aanvullende gegevens zoals overlijdensdatum waren niet meer leesbaar en zijn mij ook niet bekend.
Tot slot was er ten tijde van E.H. Bonvarle in 1856 nog een zerk dat in 1895 niet meer bestond. Deze
droeg als opschrift : "D.O.M. Sepulture van d'heer Pieter de Hamers f Cornelis in syn leven schepen
ende cuerheere der stede ende Casselrie van Vuerne en burchmeester der heerelyckhede van Bercle
den tyt van 37 jaer ovl den 2 janry 1690 en van Cornelia Marrannes fa Cornelis syne huysvr. ovl den
23 July 1696, de welcke ghefondeerd hebben een eeuwighe singhende misse en van Sr Pieter de
Hamers fs dheer Pieter ovl den 2 november 1691".
Laten we nu verder gaan met de geplande veranderingswerken. Eerst en vooral moest er een derde
beuk bijkomen aan de zuidzijde. Deze nieuwe beuk zou via vier scheibogen op drie pilaren uitgeven op
de middenbeuk, daar waar de noordbeuk slechts via drie bogen op twee pilaren op deze beuk toegang
gaf. De bestaande zuidbeuk - de toekomstige middenbeuk - moest met 8 ellen (= ongeveer 5,5
meter) verlengd worden en op de oostgevel van deze nieuwe middenbeuk zou de nieuwe ingang van
de kerk gemaakt worden.
Volgens de begroting zou de totale kostprijs van de werken 11.415,84,- fr bedragen. Op 15 april 1837
verklaarde burgemeester Victor Pius Buylaert voor de leden van de kerkfabriek en de gemeenteraad,
bereid te zijn alle kosten voor de veranderingswerken op zich te nemen. Op 16 april werd zijn voorstel
met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de kerkfabriek en op 18 april gebeurde hetzelfde

156

voor de gemeenteraad. Beide raden maakten de opmerking dat het offer van de heer Buylaert enkel
voordelen te bieden had aan de gemeente. Op 30 juni 1837 werd door de koning de toestemming
gegeven aan de kerkfabriek om met de gift van de burgemeester de werken te verrichten. Dit arrest
werd door de Gouverneur van West-Vlaanderen ter kennis gebracht aan de Bisschop te Brugge.
Op 5 april was men reeds begonnen met de werken want op deze datum werd door de heer BieswalBeque van Veurne een lading bakstenen geleverd en door de weduwe Loby, eveneens van Veurne,
werden planken en balken bezorgd. De werken duurden tot eind 1838 en op zondag 5 april 1840 werd
door de leden van de kerkfabriek, de algemene onkostenrekening opgemaakt. De totale kostprijs van
de werken bedroeg 13.880,46,-fr, een bedrag dat niet volledig door de inkomsten kon worden gedekt.
De inkomsten bedroegen slechts 11.991,58,-fr waaronder 11.602,24,-fr giften. Er bleef dus een
schadelijk slot van 1.888,88,-fr.
Reeds in de jaren 1840-1844 waren opnieuw enkele herstellingen nodig aan de kerk : het herleggen
van de vloer in marmer en basec binnen het sanctuorium (=priesterkoor) en voor de zij-altaren van
O.L.Vrouw en de Heilige Rochus, versiering van het altaar van O.L.Vrouw, plafonneren van de pilaren
en twee beuken, schilderwerk aan predikstoel, hoogzaal en biechtstoel en herstellen van de
regenwaterpijpen. Opnieuw was er volgens de rekening van 31 december 1845 een schadelijk slot van
303,25,-fr daar de inkomsten 3.893,96,-fr bedroegen en de uitgaven opliepen tot 4.197,21,-fr.
Niet alleen de kerk van Sint Catharina Kapelle had te lijden onder de tand des tijds maar ook de
daarbijhorende pastorie en de kerkhofmuur. Op 24 april 1842 werd besloten hieraan de nodige
herstellingswerken uit te laten voeren : "Gezien den voorstel gedaan door den zeer eerw. heer pastor,
wegens van slegten staet in welken den meur die het kerkhof van de heylige Catharina, ten
oosteynde, van de publijken weg afsluyt, zich bevind in de noodzaekelijkheyd van den zelven te
vernieuwen ofte te doen vervangen met eene haege.
Overwegende voorders dat er verscheyde noodige herstellingen aen het pastoreel huys moeten
geschieden bezonderlijk bestaende in het vernieuwen der steene brug, met het hekken der poort
uytkomende op het kerkhof alsmede het herstellen eener gedeelte van het afdak aen den noordgevel
van gemeld huys.
Hebben met eenpaerige stemmen besloten : bovengemelden kerkhofmeur zonder uytstel, te doen
afbreken en vervangen met eene haeg, midtsgaeders de steenen van den afbraek voortkomende, te
gebruyken tot het uytvoeren van het noodig metselwerk aen het pastoriehuys voorzeyd. Gedaen in
zitting, te Pervijze, den 24 april 1800 twee en veertig".
Dit stuk van de kerkfabriek werd getekend door burgemeester Victor Pius Buylaert, pastoor Leander
Callewaert, Franciscus Xaverius Bouche, Pieter Vankemmelbeke en Pieter Hosten.
Vanaf eind augustus tot 20 september 1846 werden verbredingswerken uitgevoerd aan het kerkhof.
Op 26 september werd door Franciscus Xaverius Bouche, de toenmalige schatbewaarder van de
kerkfabriek van Pervijze, de totale kostensom opgemaakt die 652,63,-fr bedroeg.
Wat leidde tot het einde van de kerk van Sint Catharinakapelle
Al deze veranderings- en verbeteringswerken hadden niet alleen als resultaat een mooiere kerk op ons
kastanjeplein maar werkten daarentegen ook de rivaliteit in de hand tussen de beide
gemeenschappen van Pervijze en het vroegere Sint Catharinakapelle. De eerste symptonen van deze
tweestrijd kwamen reeds aan de oppervlakte in 1846 toen Theresia Dumon, echtgenote van de
toenmalige burgemeester Engelbertus De Grave, een uitgebreid schrijven richtte aan de bisschop van
Brugge. In dit schrijven legt ze haar plannen uiteen voor het bouwen van een nieuwe kerk temidden
van het dorp. Dit was de aanvang van een kleine gemeenteoorlog die de dorpsgemeenschap in de
periode van 1858 tot 1864 zo goed als in twee zou scheuren. Aan dit alles kwam eind 1864 een einde
want zo schrijft E. H. Warlop aan de bisschop : "Mr Buylaert is deze morgen overleden, geslaegen van
eene geraektheyd. Wat ons project van de kerk aengaet ik vrees dat dit nooit meer zal kunnen
vooreerst omdat de tegenpartij hardnekking blijft en dat de voorstanders der nieuwe kerk al te
onverschillig schijnen... Nu is alles, voor het minste in den schijn, kalm en rustig en ik zou het niet
durven wederom dit koordeken te roeren".
Dit alles heeft ogenschijnlijk niets te maken met de kerk van Sint Catharinakapelle maar toch lijkt het
mij dat gans het proces dat uiteindelijk zou leiden tot de afbraak van de kerk in 1895, hier in deze
periode in gang werd gezet. Nog maar pas waren de plannen weggeborgen voor het bouwen van een
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nieuwe kerk, of daar waren al nieuwe plannen, ditmaal voor het bouwen van een klooster. Dit project
zou wel doorgaan want reeds op 14 september 1868 werd de eerste steen gelegd van het klooster. Op
17 september 1873 werd dan bij Koninklijk Besluit de kapel van Sint Catharina ingericht als "chapelleannexe" van de gemeente Pervijze. Toen de eigengereide pastoor Duclos in 1889 te Pervijze aankwam
was het hek helemaal van de dam. E.H. Duclos was iemand die wist bij wie hij moest zijn om iets te
bekomen en hij wist maar al te goed wat zijn doel was : iets groots maken van de kerk van Pervijze.
Dit laatste lukte hem maar dan wel ten koste van het eeuwenoude kerkje van Sint Catharinakapelle.
Afbraak van de kerk in 1895
Vanaf 1892 tot kermismaandag 3 september 1894 - dag van de plechtige inhuldiging - had men onder
de deskundige leiding van E.H. Duclos, grootse werken uitgevoerd aan de kerk van Pervijze waardoor
de Sinte Catharina-Kapelle zo goed als nutteloos werd.
Daarom kwamen op de eerste zondag van oktober 1894 de leden van de kerkfabriek van Pervijze in
wettige zitting bijeen, om te beslissen wat er moest gebeuren met het eeuwenoude kerkje.
Waren tegenwoordig : kanunnik Adolf Duclos, pastoor ; August Constandt, burgemeester ; Ambroos
De Coodt, voorzitter ; Désiré Borgonie en Amaat Verschave, leden en Pieter Goemaere, secretaris. Het
verslag van deze zitting wil ik de lezers niet onthouden want het is een eersteklas staaltje van
manipulatie om te bekomen wat men uiteindelijk wil : het elimineren van het kerkje van Sint
Catharinakapelle :
1.

De kerk van Pervijze, die hersteld en vergroot is geworden, werd op 3 september 1894
officieel ingewijd. Vanaf die datum is de kerk van Sint Catharina Kapelle van alle goddelijke
diensten onttrokken en worden alle diensten opgedragen in de kerk van Pervijze (bij besluit
van de bisschop van Brugge op 22 juli en 14 augustus 1894). Het "Heilig Sacrament" wordt
alleen daar bewaard en alle kerkgewaad moet overgebracht worden naar de sacristie van de
kerk van Pervijze.

2.

Ten gevolge van het Concordaat van 15 juli 1801 wordt de kerk van Pervijze ingericht als
"succursale" en de kerk van Sint Catharina Kapelle als "kapelle". Tevens wordt het
grondgebied van "Kapelle" bij Pervijze gevoegd.

3.

Het decreet van 31 juli 1806 volgend, worden de goederen van de gedempte of afgeschafte
kerkfabriek toegekend aan deze van Pervijze.

4.

Op 17 september 1873 werd bij Koninklijk Besluit de kapel van "Sint Catharina" ingericht als
"chapelle-annexe, ressortissant à la succursale" van de gemeente Pervijze.

5.

De kapel van Sint Catharina heeft maar plaats voor de helft van de bevolking van Pervijze.

6.

De kerk van Pervijze heeft daarentegen plaats voor de totale bevolking van Pervijze en is
volledig en prachtig ingericht.

7.

Daardoor wordt de hulpkerk nutteloos.

8.

Het onderhouden van een nutteloos gebouw valt lastig aan de kerkfabriek.

9.

Het gebouw van de kapel heeft geen kunstwaarde en is zelfs in een slechte staat. Het
bewaren ervan zou grote reparaties aan het dak en het volledig vernieuwen der ramen
noodzakelijk maken. Daarvoor zou 2.000,-fr moeten gespendeerd worden wat de kerkfabriek
niet kan verwezenlijken. Aldus zou het gebouw volledig vervallen en aan waarde verliezen.
De bouw ervan is slecht aangezien de daken niet op de middenlijn van de kolommen dragen
maar op de zijkant ervan, zodat het evenwicht ontbreekt en dat instorting niet uitgesloten is.

10.

Om het kerkgebouw van Pervijze te herstellen werden leningen aangegaan ten bedrage van
11.000,-fr.

11.

Met haar gewone inkomsten kan de kerkfabriek de leningen niet aflossen.

12.

De eventuele afbraakverkoop zou een deel kunnen opbrengen om de leningen af te lossen.
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13.

Aldus is het afbreken van de kapel uiterst voordelig.

14.

Uit godsdienstig opzicht kunnen ook geen bezwaren zijn, aangezien de kerk van Pervijze, met
patroonheilige Sint-Nicolaas, als medepatrones Sint Catharina heeft.

Daarom wordt besloten :
1.

De kapel van Sint Catharina van Pervijze, zal in openbare verkoping voor afbraak, voor
aanbesteding aan de meestbiedende gebracht worden, gelijkvormig aan het Lastenboek dat
de Kerkraad goedkeurt.

2.

Het bureel der kerkmeesters wordt met de uitvoering van deze eerste beslissing belast.

3.

De opbrengst der aanbesteding en verkoping zal dienen om een deel der leningen, tot het
herstellen der parochiale kerk aangegaan, af te lossen.

Op 20 oktober 1894 werden de besluiten van de kerkraad goedgekeurd door de gemeenteraad en op
25 januari 1895 gebeurde hetzelfde door de Bestendige Deputatie. Op 23 februari 1895 beval de
Gouverneur de afbraak van de kapel van Sint Catharina.
Enkele onderdelen van het meubilair werden te koop aangeboden.

De verkoop en afbraak van het gebouw bij aanbesteding werd beslist op 2 april van hetzelfde jaar en
werd aan de geïnteresseerden bekend gemaakt via aankondiging in de plaatselijke pers. Zo verscheen
een aankondiging op 9 en 16 maart in de "Gazette van Nieuwpoort", op 10 en 17 maart in de "Gazette
van Diksmuide" en op 13, 20 en 27 maart in de "Veurnaer".
Op die bewuste tweede april 1895 boden volgende kandidaten zich aan voor de aanbesteding :
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1. Dumon van Nieuwpoort voor 1.400,29,-fr
2. Catrysse van Pervijze voor 1.550,-fr.
3. Giesseleire van Gent voor 1.272,-fr
4. Caillez Benoit van Pervijze voor 1.325,-fr
5. J. Van Humbeek van ? voor 215,-fr.
De verkoop werd toegewezen aan Catrysse van Pervijze en reeds op 9 april begon hij met de afbraak
van de kapel.
Zo kwam een einde aan het eeuwenoude bestaan van de kerk van Sint Catharina Kapelle. De
grondvesten werden overwoekerd door gras, kastanjebomen werden geplant en Wereldoorlog I
veegde alle overblijvende sporen definitief weg.
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