DE HOEVE VAN MIJNHEER R. DE SCHREVEL TE PERVIJZE
Herman Declerck
Tijdens het bezoek van de heemkring een paar jaar geleden aan het stadsarchief van Diksmuide werd onze
aandacht getrokken door een tekening van een hoeve, een hoeve die klaarblijkelijk werd opgetrokken na
Wereldoorlog I. De tekening dateert van 3 mei 1920, de naam van de architect is onleesbaar.

Uiteraard stellen we ons hierbij de vraag: waar is of was deze hoeve gelegen? Om tot een oplossing van dit
vraagstuk te komen werden in eerste instantie de kadasterboeken van Pervijze geraadpleegd want daar
kunnen we om te beginnen de eigenaars van de verschillende percelen terugvinden. In het recentste
kadasterboek vinden we na enig zoeken onder artikel 970 enkele percelen terug die eigendom waren van
Jules Leon Ernest Henri De Schrevel, geneesheer te Brugge.
Dit artikel uit het kadasterboek (zie volgende bladzijde) geeft enkele geheimen prijs. Zo lezen we dat het
volledig eigendom van dokter De Schrevel te Pervijze bestond uit verschillende percelen die volgens het
kadaster allemaal gelegen waren in sectie C, in de wijk Sinte Catherine. De nummers waren 305, 339, 340,
341, 342, 345, allemaal weilanden en bouwlanden die voorheen vermeld waren in het oude artikel 372.
Dan volgen nog de percelen 333c en 333d, weilanden die dit nummer kregen na een recente herschikking
van de percelen. Het woonhuis staat op perceel 333a en valt ook onder die herschikking. Deze percelen
met een totaaloppervlakte van 7 ha, 21 a en 92 ca. Dit alles is tot 1930 in gebruik door een zekere Leon
Vanheste.
De hoofding van artikel 970 vermeld dat Aloysius Callebert gehuwd met Denoo van Zarren de volgende
eigenaar van de percelen wordt. Ook wordt vermeld dat deze liggen op de wijk Rousdamme.
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Laten we nu eerst nader bepalen waar deze hoeve en bijhorende landerijen gelegen was. We weten al dat
we moeten zoeken in de omgeving van Rousdamme.
Voor een exacte plaatsbepaling doen we beroep op de Popp-kaart van 1844 die voor Pervijze beschikbaar is
met zowel het overzicht van de bestaande percelen in die tijd als de bijhorende overzichtskaart.
Onderaan links de kaart (zie volgende bladzijde), op de scheiding met Lampernisse vinden we perceel 333
terug, een onbebouwde weide in 1844. Perceel 333 werd blijkbaar later verdeeld in verschillende stukken
waaronder dus 333a waarop het huis stond dat eigendom was van Dhr. De Schrevel. Op dat ogenblik in
1844 was deze hoeve bij bijhorende landerijen voor een totaal van 7 ha, 67a en 72 ca eigendom van Jan
Frans Smagghe, brouwer te Boezinge.
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Gaan we nog verder terug in de tijd, tot in de 18° eeuw, meer bepaald in 1773, dan zien we op de
kabinetskaart van De Ferraris, hoe de toestand op dat ogenblik was.
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De vergelijking is snel gemaakt: van links naar rechts zien we op beide fragmenten de toen nog niet
rechtgetrokken straat van Avekapelle naar Scheewege met naar boven lopende de zogenaamde
‘kerkewegels’ die nu nog altijd eindigen bij het kastanjeplein achter de observatietoren.
Een beeld van de huidige situatie geeft nog duidelijker weer waar de hoeve in kwestie gelegen was.

De huidige kadastersituatie:
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Het verschil met de kabinetskaart De Ferraris en de kaart Popp is duidelijk: in de oude bocht van de
Rousdammestraat werd na Wereldoorlog I een hoeve opgetrokken.
Ondertussen is de hoeve van nu niet meer te vergelijken met de situatie op de tekening:

Het lijkt erop dat de hoeve ondertussen op dezelfde plaats een andere gedaante kreeg.
Laten we nu de eigenaars nader bekijken. Het kadasterboek vermeldt Jules Ernest Léon Henri De Schrevel
als eigenaar na de oorlog terwijl de tekening R. De Schrevel als eigenaar vermeldt. Nadere opzoekingen
leveren heel wat informatie op over de familie De Schrevel.
Jules De Schrevel werd geboren te Wervik op 22 december 1855 als zoon van Ivo en Melanie Liebaert. Zijn
vader was arts en hij trad in de voetsporen van zijn vader en werd eveneens arts. In 1886 huwde hij te
Brugge met Valerie Thuysbaert. Zij was een nicht van notaris Prosper Thuysbaert die van 1891 tot 1908
burgemeester van Lokeren was. Ze behoorden tot de begoede burgerij van Brugge.
Het gezin kreeg 4 kinderen waaronder hun oudste zoon, Robert, die geboren werd op 14 mei 1889.
Daarmee is de volledige naam van de persoon vermeld op de tekening van 1920 gekend: R. De Schrevel is
Robert De Schrevel.
Robert was een uitmuntende student en na zijn studies in de rechten en de politieke wetenschappen
vestigde hij zich te Brugge als advocaat, waar hij van 1909 tot 1914 ook actief was bij de Burgerwacht (in
1914 werd hij luitenant). Op 22 oktober 1914 meldde hij zich in Londen als vrijwilliger bij het Belgisch
Leger. Na ondertekening van zijn dienstnemingsformulier te Rouen op 20 november 1914 werd hij
ingedeeld bij het 4° Linieregiment. Na het volgen van een officiersopleiding werd hij hulpofficier en op 6
december 1916 werd hij bevorderd tot onderluitenant. Hij vervulde diverse opdrachten als
inlichtingenofficier en verdedigde soldaten die voor de krijgsraad werden gedaagd. Met een aantal van hen
kon hij in augustus 1918 Duitse bunkers bij Langemark veroveren. Bij deze operatie raakte hij gewond, wat
hem niet belette in september 1918 deel te nemen aan de gevechten in het bos van Houthulst.
Bij het einde van de oorlog was Robert De Schrevel een tijdlang substituut bij de Krijgsraad van Brugge.
Inmiddels was hij in 1920 gehuwd met Marie Paule Van Der Meersch, een notarisdochter van Tielt en werd
hij in 1929 rechter bij de rechtbank van Eerste Aanleg geworden.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog stelde hij zich ter beschikking van het Belgisch ministerie van
Defenise. Op 11 september 1939 werd hem meegedeeld dat zijn aanbod tot dienstneming zou onderzocht
worden als de omstandigheden er zouden toe nopen, maar dat er nu geen gevolg aan kon gegeven worden.
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Bijgevolg besloot De Schrevel dezelfde dag
nog zich te melden als vrijwilliger in het
Franse Vreemdelingenlegioen. Hij deed dat in
de Parijse Ecole Militaire, waar zijn
aanwezigheid werd opgemerkt door een
officier
van
de
Franse
militaire
inlichtingendienst.
De
Schrevel
werd
aangesteld tot ‘chef de bataillon de réserve à
titre étranger’ met de schuilnaam ‘Roger De
Saule’.
Van 1940 tot 1942 verzamelde hij in
Frankrijk inlichtingen voor de Franse
luchtmacht en hielp hij enkele honderden
Nederlanders, Belgen, Luxemburgers en
Joden op hun weg naar de vrijheid. Een vurige
patriot, wat avontuurlijk aangelegd en nu en
dan geneigd tot overdreven optimisme, dat
was Robert De Schrevel die onder zijn
schuilnaam de geschiedenis van de geheime
diensten is ingegaan en die tot 1930
eigenaar te Pervijze was.
Ondertussen was zijn vader op oudejaarsdag
1930 overleden waarna het eigendom te
Pervijze verkocht werd aan landbouwer
Aloysius Callebert van Zarren die gehuwd was
met Stephania Denoo. De ganse familie
Callebert was afkomstig van Aartrijke en was
in 1907 te Zarren komen wonen in de XXste
Liniestraat. Aloys, een rasechte Vlaamse boer, bouwde daar zijn hoeve uit met velden, weiden, paarden en
ander vee en met een blik gericht op de toekomst investeerde hij in een hoeve te Pervijze op Rousdamme.
Zelf nam hij er zijn intrek niet maar in 1936 kwam zijn zoon Alfons er wonen na zijn huwelijk te Werken in
hetzelfde jaar met Alice Tryho. Na zijn overlijden in 1979 blijft zijn zoon Karel Callebert de hoeve verder
uitbaten.
Naast dit eigendom had de familie De Schrevel, met name het echtpaar Robert De Schrevel – Van Der
Meersch nog voor 6 ha, 42 a en 20 ca akkers in bezit aan de overzijde van de oude Rousdammestraat, ten
noordoosten van de hoeve. Ook deze werden in 1930 vekocht aan Karel Scharlaken, landbouwer te
Oostkerke.
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