EEN HALVE EEUW RIJKSWACHT TE PERVIJZE
1919 - 1970
Tijdens de oorlog lag Pervijze volop in de frontlinie en vier jaar oorlog transformeerden het dorp
tot een ruïne. Ieder huis, stal, schuur was herschapen in een vormeloze hoop stenen. Van de
kerk bleef nog slechts een stuk van de toren over en enkele restanten van muren.
Her en der waren geïmproviseerde graven aangelegd voor de talrijke gesneuvelden en op tal
van plaatsen waren in de loop van die vier jaar slachtoffers begraven Na de oorlog bleef van
veel graven geen spoor meer over.
De vooroorlogse inwoners hadden aan het begin van de oorlog het veilige voor het onveilige
gekozen en het overgrote deel was de grens met Frankrijk overgetrokken en hadden daar zo
goed en zo kwaad als het ging het einde van de oorlog afgewacht. Wie niet gevlucht was aan
het begin van de oorlog, werd hiertoe gedwongen in de loop van 1915 zodat vanaf dan geen
enkele Pervijzenaar nog in het dorp woonde.
Na de Wapenstilstand op 11 november 1918 moest de frontzone niet alleen heropgebouwd
worden voor en door de inwoners die druppelsgewijs terugkwamen vanaf 1919. Ook was er
een enorme taak aan het opruimen van de puinen, het weer berijdbaar maken van de wegen,
het delicate werk van het opruimen van achtergebleven niet ontplofte munitie en het
emotionele werk van het opgraven van de slachtoffers. Deze werden opgegraven en
overgebracht naar nieuw aangelegde militaire kerkhoven of militaire kerkhoven die reeds
tijdens de oorlog vorm gekregen hadden: Ramskapelle, Keiem, Oeren, De Panne, Adinkerke,
Steenkerke.
Om de vele mensen die hiervoor naar Pervijze en omstreken kwamen afgezakt werden her en
der barakken opgebouwd zodat ze een onderkomen hadden. Na de zowel lichamelijke als
geestelijke zware dagtaak werden er voor hun ontspanning ook heel wat barakken in gebruik
genomen die dienst deden als herberg. De bekendste in Pervijze is ‘Café du Front’, gelegen op
de hoek van Veurnestraat en Nieuwpoortstraat.

De overheid moest er ook voor zorgen dat alles een beetje ordentelijk verliep en dat er niet te
veel ongeregeldheden gebeurden. Dat zal de reden geweest zijn dat tegen het einde van 1919
de eerste rijkswachters te Pervijze arriveerden. Ongeveer halverwege gelegen tussen
Diksmuide en Nieuwpoort was het een verstandige zet om te Pervijze ook rijkswachters te
stationeren die op die manier een oogje in het zeil konden houden in dat deel van de
frontstreek.
In de eerste jaren zullen die pioniers net als de andere teruggekeerde inwoners en de vele
gelukzoekers een onderkomen gevonden hebben in verschillende van de houten barakken.
Tijdens deze moeilijke beginperiode werden door de Belgische Staat gronden aangekocht
langs de weg naar Brugge, ongeveer halverwege tussen de dorpplaats en de spoorweg. Voor
de oorlog was dit stuk Pervijze nog landbouwgrond en wie de eigenaar was is onbekend.
Wanneer dat precies gebeurde is ook niet bekend maar het is waarschijnlijk dat ongeveer
tegen 1923, ten laatste 1924, de toen aanwezige rijkswachters hun intrek konden nemen in
twee tweegezinswoningen en een ééngezinswoning. Samen met de woningen was er nog een
gevangenis opgetrokken die geflankeerd was door een wasplaats en een fietsenstalling. Tot
slot werd er voor de gevangenis nog een klein gebouw opgetrokken waar vier toiletten waren.
Dit alles was afgescheiden van de straat door middel van een gemetste poort met een metalen
hek.
De eerste rijkswachter komt te Pervijze aan op 15 december 1919 en tussen die datum en 4
oktober 1920 wordt de capaciteit stelselmatig opgevoerd tot een contingent van 5
rijkswachters. Vanaf dan tot december 1944 blijft de capaciteit van de rijkswachtbrigade
Pervijze op 5 manschappen zonder rekening te houden met enkele korte periodes van 4
manschappen tussen het vertrek van de ene en de aankomst van zijn opvolger.
Vanaf december 1944 tot het sluiten van de brigade in juli 1970 bestaat de brigade uit 6
manschappen met dezelfde opmerking dat er af en toe korte periodes zijn van 5 rijkswachters
voor dezelfde reden als hiervoor.
Van 15 december 1919 tot juli 1970 worden op die manier 51 verschillende rijkswachters
gestationeerd te Pervijze.
Door de aparte status die de rijkswachters hebben en ook door hoe ze wonen te Pervijze, min
of meer afgesloten van de rest in hun kleine brigade, vormen deze mensen samen met hun
gezin een kleine groep. Meestal zijn het daarenboven jonge gezinnen met kleine of toch jonge
kinderen wat het groepsgevoel nog meer versterkt.
In het geheugen van de inwoners van Pervijze leven nog slechts enkele van die rijkswachters
verder en daarom is het nuttig hen hierna één voor één te belichten met hun gezin.
De eerste rijkswachter die te Pervijze aankomt op 15 december 1919 is Guillaume Oppalfens
(° Berlare 26/02/1883 - † Heist 17/05/1940). Zijn vorige standplaats was Brugge. Als hij

aankomt is hij nog ongehuwd maar in
1920 huwt hij met Alice Grymonpon en
nog in hetzelfde jaar krijgen ze een zoon
Maurice.

Op 21 januari 1920 komt Emeric Vanexem (° Vlamertinge 11/01/1892 - † Menen 19/07/1974)
aan te Pervijze, nog zonder echtgenote. Hij komt van Harelbeke.
De volgende die aankomt is Eduard Van Serveyt
(°Kontich 09/03/1895). Hij komt op 28 mei 1920
van Elsene samen met zijn vrouw Jessie Taylor
waarmee hij gehuwd was tijdens de oorlog en zoals
de naam laat vermoeden is zij van Britse origine.

De capaciteit van de brigade komt op vijf manschappen te liggen op 4 oktober 1920 als Jean
Derreyt (° Noorderwijk 04/01/1890) zijn collega’s vervoegt. Hij is in het gezelschap van zijn
echtgenote Maria Dieltjens.
Eduard Van Serveyt is de eerste vertrekker uit Pervijze op 15 maart 1921 naar Mouscron. Zijn
vervanger is Remi Vanneste (° Gullegem 13/04/1891 - † Roeselare 15/10/1957) die te Pervijze
aankomt op 13 april 1921 samen met zijn vrouw Irma Blomme. Ze komen van Stokkem.
Op 4 mei 1921 vertrekt Emeric Vanexem naar Rekkem en op 20 mei 1921 wordt hij vervangen
door Bernard Vanrenterghem (° Zaffelare 02/03/1896 - † Brussel 06/05/1947). Hij komt van
Gent.
Op 16 juni 1921 wordt Guillaume Oppalfens overgeplaatst naar Brugge. Hij zal later de
rijkswacht vaarwel zeggen en een café uitbaten in Heist. Als Heist op 17 mei 1940 getroffen
wordt door een bombardement wordt hij geraakt als hij uit zijn café op de Grote Markt komt
terwijl hij naar de politie in het stadhuis loopt. In totaal worden zeven inwoners van Heist
gedood.
Op 5 augustus 1921 komt zijn vervanger aan, komende van Zedelgem. Het is Pieter Burm (°
Sint Gillis Waas 18/03/1889 - † Brugge 26/06/1948). Slechts een paar weken voordien is hij
gehuwd met Bertha Busecom die eveneens te Pervijze komt wonen.
Bernard Vanrenterghem vertrekt op 26 juli 1922 naar Anzegem en op 2 augustus 1922 komt
René Becaus (° Hundelgem 09/12/1869) hem vervangen. Hiervoor verlaat hij de
rijkswachtbrigade van Vlis-segem.
Op 15 november 1922 wordt Jean Derreyt overgeplaatst naar Hamont en op 16 november
1922 komt Désiré Vansieleghem
(° Aartrijke
Middelkerke

08/10/1893
10/04/1964)

-

†

zijn
plaats innemen. Sedert 1920 is hij
gehuwd met Irma Cool en bij hun
aankomst in Pervijze hebben ze al
een tweejarige dochter Laura. Het
gezin zal in 1925 nog uitbreiden
met hun tweede dochter MarieJosé waarna zijn echtgenote 15
dagen later zal sterven te Pervijze.
Na amper een verblijf van vier
maanden, verlaat René Becaus op
6 december 1922 Pervijze. De
oorzaak is zijn overplaatsing naar
Oostvleteren. August Van Rie (°
Maldegem 28/10/1889 - † Brugge
21/10/1967)
komt
op
10

december 1922 van Nieuwpoort
om zijn plaats in te nemen. Zijn
huwelijk met Angèle Van Cotthem
is nog kinderloos bij zijn aankomst
maar in 1923 krijgen ze een zoon
Adelin en in 1925 een dochter
Yolande.

Op 12 oktober 1923 vertrekt Pieter
Burm naar Oosterzele en hij wordt 22
oktober 1923 vervangen door Hyppolite
Cusse (°Watervliet 14/03/1888 - †
Koksijde 20/11/1959) die van Oosterzele
komt. Hij en zijn voorganger wisselen van
standplaats. Hyppolite is kort voordien,
op 7 september 1923 weduwnaar
geworden en hij komt te Pervijze wonen

met zijn driejarige zoon
Clement. Het jaar nadien,
op 7 juni 1924 huwt hij te
Pervijze voor de tweede
maal, met Alice Madelein
een geboren en getogen
Pervijzenaar.
Op 20 maart 1924 vertrekt brigadecommandant en laatste pionier van de rijkswacht te
Pervijze, Charles Melis naar Gent. Later zal hij wegens ziekte vroegtijdig op rust gesteld worden.
Vele jaren hield hij zich bezig met het samenstellen van cursussen over de verschillende
wetten, wat door jonge rijkswachters zeer op prijs werd gesteld.
Op 26 maart 1924 vertrekt ook Remi Vanneste. Hij wordt overgeplaatst naar Egem. Het is
slechts voor korte duur dat er maar drie rijkswachters zijn want op 4 april 1924 komt Arthur
Eeckhout (° Ruddervoorde 29/09/1892 - † Passendale 13/08/1971) van Gent naar Pervijze. Het
jaar voordien is hij gehuwd met Irma Van Isacker en bij hun aankomst in Pervijze verwachten
ze hun eerste kind en drie maanden later wordt hun dochter Agnes geboren.
Op 14 april 1924 komt de nieuwe brigadecommandant aan. Het is Joseph Maes (° Torhout
22/11/1891) die van Antwerpen komt. Zijn echtgenote is Maria Roels en het echtpaar is
kinderloos.
Op 20 juli 1924 komt er nog een nieuwe rijkswachter aan zodat ze korte tijd met zes zijn want
pas op 7 augustus 1924 vertrekt Hyppolite Cusse alweer van Pervijze. Zijn volgende
bestemming is Oostkamp waar de foto aan de rechterzijde hierboven ongeveer in 1926 werd
genomen. Het gezin was toen als uitgebreid met een dochtertje.
De nieuwkomer is René Vandekerkhove (° Hundelgem 06/11/1890 - † Zingem 28/12/1981) die
van Gent komt. Hij is gehuwd met Maria Schittecatte en ze hebben nog geen kinderen.
Het echtpaar zal kinderloos blijven tot 1931 wanneer hun dochter Annaïse geboren wordt.

We zien hierboven René Vandekerkhove met zijn echtgenote voor de ingangspoort van de
rijkswachtbrigade te Pervijze.
Op 2 november 1926 vertrekt Désiré Vansieleghem naar Evergem waarna Frans Vandenbreen
(° Buggenhout 08/05/1896 - † Herstal 19/05/1963) zijn plaats komt innemen op dezelfde dag.
Deze wachtmeester komt van Evergem samen met zijn vrouw Anna Everaert en zijn tweejarige
dochter Hendrika.
Alphons Buysse (° Maldegem 14/12/1894) komt op 30 juli 1927 naar Pervijze in afwachting
van het vertrek van Arthur Eeckhout die op 6 augustus 1927 naar Ardooie vertrekt. Alphons is
gehuwd met Margaretha Desramoudt en na zes huwelijksjaren is het gezin nog kinderloos en
dit zal tijdens zijn verblijf in Pervijze ook zo blijven.
Op 16 maart 1928 vertrekt bevelhebber Joseph Maes naar Harelbeke en op 19 maart 1928
komt zijn vervanger, de nieuwe brigadecommandant Karel Dujardin (° Koekelare 22/01/1888 † Roeselare 30/10/1963) aan te Pervijze. Zijn enige metgezel bij aankomst is zijn vrouw Maria
Castelein.
Karel Dujardin die de laatst aangekomen rijkswachter is, vertrekt van Pervijze naar Koekelare
op 3 oktober 1929 en ondertussen is opnieuw een kersverse commandant van de brigade
aangekomen op 23 september 1929. Het is Jerome Moury (° Menen 03/03/1895 - † Izegem
28/10/1984) die van Izegem komt. Hij neemt zijn intrek in de éénpersoonswoning samen met
zijn vrouw Alida Barbary en zijn twee kinderen: de zesjarige Roger en Georgette die 17
maanden oud is.
Op 5 oktober 1931 vertrekt Frans Vandenbreen naar Nieuwpoort en neemt wachtmeester Jean
Vaneeckhoudt (° Borchtlombeek 26/08/1886) die van Jabbeke komt, zijn plaats in op 21

oktober 1931. Hij betrekt zijn woning in de brigade samen met zijn vrouw Marie Vandepille en
zijn 13-jarige zoon Georges.
Op 28 september 1932 is het de beurt aan René Vandekerkhove om te vertrekken naar zijn
nieuwe standplaats Leupegem. Raymond Verbeke (° Sint Laureins 05/01/1904 - † Sijsele
19/10/1983) die van Moerkerke komt, vervangt hem op 15 oktober 1932. Hij is een half jaar
eerder gehuwd met Alice Bollaert. In maart 1933 krijgen ze een zoon Herman om dan op 11
april te vertrekken van Pervijze, terug naar Moerkerke.
Op 20 april 1933 komt Gentil Goeman (° Slijpe 21/07/1903 - † Oostende 29/01/1988) van
Hersbeek aan te Pervijze samen met zijn vrouw Maria Pyck en hun zesjarige zoon René. In
1934 krijgen ze nog een zoon Jozef.

Hierboven Gentil Goeman met op de achtergrond de kerk van Slijpe begin de jaren ’50.
Op 29 mei 1933 krijgt Alphons Buysse zijn overplaatsing van Oudergem naar Assebroek en op
17 juli 1933 neemt August Capon (° Zedelgem 30/12/1900 - † Gent 15/03/1970) zijn plaats in,
komende van Oudergem. Hij is het jaar voordien gehuwd met Antonia Dejaeghere. Bij zijn
aankomst is het koppel nog kinderloos maar daar komt in 1934 verandering in als Agnes
geboren wordt.
Op 12 februari 1934, na een verblijf van 12 jaar in Pervijze, vertrekt August Vanrie naar De
Panne. Zijn opvolger is August Mechelaere (° Oudenburg 11/07/1896 - † Oostende 12/08/1954)
die op 9 februari 1934 reeds zijn opwachting maakte. Zijn vrouw Eugenie Den Baes en zijn
twee zonen Eugène en Oswald, respectievelijk 10 en 5 jaar oud, vergezellen hem.

August Capon verlaat op 14 juli 1934 de gemeente en Charles
Willems (° Zandvoorde 18/02/1896 - † Zandvoorde 04/04/1953) komt
zijn plaats innemen op 16 juli 1934, komende van Leke. Hij is
gehuwd met Urbanie Den Baes en ze hebben een zoon Eduard die
13 jaar is, een 11-jarige zoon Urbain en een zesjarige dochter
Gertrude. Hiernaast Charles Willems in zijn gala-uniform.
Op 23 oktober 1935 vertrekt Jean Van Eeckhoudt naar Oostakker en
hij wordt niet onmiddellijk vervangen zodat de brigade enige tijd
slechts bestaat uit vier man.
Rijkswachters dienen gezag uit te oefenen en daarom is het
onontbeerlijk dat er niets is aan te merken op hun levenswandel.
Gebeuren er zaken die hier niet aan voldoen, dan worden de rijkswachters gestraft en krijgen
ze een opmerking in hun dossier. Op 16 december 1936 gebeurt er iets dat een kleine smet
werpt op de rijkswachtbrigade van Pervijze. De brigadecommandant Jerome Moury en zijn
ondergeschikte Gentil Goeman worden beiden in uniform aangetroffen in een herberg met een
slechts reputatie terwijl ze traktaties aanvaarden van andere stamgasten. Daarenboven zoekt
de commandant het gezelschap op van een vrouw met een twijfelachtige reputatie en vertoont
hij er zich mee buiten de brigadegebouwen. Deze misstap krijgt voor Jerome Moury een staartje
want op 22 februari 1937 moet hij Pervijze verlaten en naar Sint Kruis vertrekken waar hij in
april 1938 nogmaals zal gestraft worden om opnieuw vrouwelijk gezelschap op te zoeken.
Ondertussen is er op 23 januari 1937 een vervanger gekomen voor Van Eeckhoudt die
vertrokken is in oktober 1935. Het is Leopold Maene (° Jabbeke 13/11/1910 - † Tielt
11/05/1981) die van Wilrijk komt samen met zijn vrouw Maria Baert en zijn éénjarige dochter
Jacqueline. In 1939 wordt er in het gezin nog een zoon Jacques geboren.
Ter vervanging van Jerome Moury, arriveert op 12 maart 1937 de nieuwe brigadecommandant
Joseph Hellebaut (° Nederzwalm 12/06/1898). Hij komt ook van Wilrijk, met zijn vrouw Maria
Roelandt, zijn elfjarige zoon Armand en zijn tienjarige dochter Fernande.
Bij grote evenementen werden ook toen reeds de rijkswachters ingezet om de orde te bewaren
en de zaken ordentelijk te laten verlopen. Zo zijn er te Pervijze in 1937 twee feesten die
massaal worden bijgewoond door de bewoners van Pervijze. Zo is er in mei de installatie van
de nieuwe pastoor Vanderghote en in juni de inhuldiging van het Heilig Hartbeeld. Van dat
eerste feest is er één foto waarop we twee rijkswachters zien aan de kop van de stoet.

Het is heel waarschijnlijk dat de rijkswachter rechts aan de kant van de straat Charles Willems
is.
Dan is er nog een tweede foto genomen in de Schoorbakkestraat met vooraan drie
rijkswachters. Mogelijk is de middelste rijkswachter commandant Hellebaut.

Joseph Hellebaut pas aangekomen in maart blijkt
slechts een interim-commandant te zijn geweest
want reeds op 30 juli 1937 vertrekt hij naar Gent
om te worden vervangen door de nieuwe
commandant August Capon. Commandant
Capon was reeds in Pervijze van juli 1933 tot juli
1934 maar dan als gewone ‘gendarm’. Nu komt
hij van Aalter als commandant, samen met zijn
vrouw Antonia Dejaeghere en zijn dochter Agnes
die er reeds bij was tijdens zijn eerste verblijf.
Ondertussen is het gezin uitgebreid met de
tweeling Alfons en André, geboren in 1935.
In 1939 krijgen ze er nog een dochtertje Anna
Maria bij maar het kind zal reeds in december
1941 overlijden.
Op 19 augustus 1938 krijgt August Mechelaere
zijn overplaatsing naar Brugge en op 2 september
1938 vertrekt Charles Willems naar Kortrijk.
Twee vertrekkers op een korte tijd maar er komt
slechts één nieuwe rijkswachter, de brigade moet
het weer voor een tijdje met vier doen, ditmaal
voor een langere periode, namelijk tot februari
1941.

Het is Marcel Vanoverbeke (° Mouscron 17/08/1898 - † Brugge 07/03/1967) die op 22
september 1938 van Ruiselede komt met zijn vrouw Martha Vandecasteele.
Een jaar later gebeurt wat reeds lang in de lucht hing: er breekt een conflict uit dat al gauw zal
uitdeinen tot op wereldschaal. Het begint met de Duitse inval in Polen in september 1939 en
het evolueert zodanig dat ook ons land meegesleurd wordt: op 10 mei 1940 vallen Duitse
troepen België binnen, het begin van de achttiendaagse veldtocht waar verschillende jonge
mannen van Pervijze aan moeten deelnemen. Op dat ogenblik bestaat de rijkswachtbrigade
van Pervijze uit vier man: Leopold Maene, Gentil Goeman, August Capon en Marcel
Vanoverbeke. Deze laatste is een oudgediende van de Eerste Wereldoorlog en wordt niet meer
opgeroepen. Ook Gentil Goeman moet niet deelnemen aan de veldtocht maar de overige twee,
Leopold Maene en August Capon, moeten Pervijze voor korte tijd verlaten. Voor de Belgische
troepen duren de gevechten slechts achttien dagen en vanaf 28 mei 1940 bestaat de brigade
van Pervijze terug uit vier manschappen. Het grote verschil is dat ze nu onder het bevel vallen
van de Duitse bezetter die ook te Pervijze in niet geringe mate aanwezig is.
Pervijze krijgt op 27 februari 1941 opnieuw een vijfde rijkswachter: Jules Denys (° Klerken
17/01/1909 - † Woumen 15/12/1968) komt van Tremelo met zijn vrouw Marguerite Van
Remoortel en zijn vierjarige zoon Joseph.
Op 29 september 1941 wordt Marcel Vanoverbeke overgeplaatst naar Sint Michiels en op 2
oktober 1941 neemt Leon Timmerman (° Sint Kruis 25/03/1915 - † Oostende 24/12/1990) zijn
plaats in. Hij is gehuwd met Gerarda Dewitte en heeft twee zonen: de driejarige Bernard en de
tweejarige Erik. Tijdens zijn verblijf in Pervijze zal in 1945 nog een derde zoon, Joseph, geboren
worden.

Op 21 december 1941 vertrekt Leopold Maene naar Zeebrugge en het duurt tot 5 oktober
1943 vooraleer het korps terug met vijf man is, bij de aankomst van Omer Den Baes (°
Zandvoorde 13/02/1908 - † Jabbeke 29/04/1972) die van Koekelare komt. Zijn echtgenote is
Renilde Mechelaere en hij heeft twee kinderen: de zesjarige Jacques en de tweejarige
Jacqueline.
We komen aan 1944: geallieerde troepen landen op 6 juni in Normandië en Pervijze wordt op
6 september 1944 door Canadese troepen bevrijd die vanuit de richting Diksmuide naar
Nieuwpoort trekken.

De bevolking komt massaal op straat en is uitzinnig van vreugde. De taak van de rijkswachters
is alles in goede orde te laten verlopen. Naast vreugdetaferelen duiken er de dagen en weken
nadien gevoelens op van wraak bij de bevolking, wraakgevoelens tegen personen in het dorp
die tijdens de oorlog op een bepaalde manier sympathie toonden voor de bezetter. Huizen
worden belaagd, ruiten worden ingeworpen, personen worden aangehouden en opgesloten,
weer vrijgelaten, opnieuw opgesloten. Het is een rumoerige periode waarin de rijkswacht een
rol moet spelen bij het oppakken van mensen en hen opsluiten in de gevangeniscel in de
rijkswachtbrigade ter plaatse in Pervijze. Ofwel moeten er aangehoudenen overgebracht
worden naar de interneringskampen te Oostduinkerke en Sint Kruis.
Mogelijk is dit de aanleiding om in december 1944 de getalsterkte van de brigade van Pervijze
voor het eerst in zijn geschiedenis op te trekken naar zes personen.
Op 13 december 1944 vertrekt Gentil Goeman naar Veurne waar hij zal toetreden tot de pas
opgerichte BOB, de Bijzondere Opsporings Brigade). In die hoedanigheid heeft hij later
onderzoek verricht naar aanleiding van de ontploffing van de oorspronkelijke IJzertoren te
Diksmuide op 15 maart 1946.
Op 15 december 1944 is de volgende die aankomt Albert Vanremoortel (°Moerbeke Waas
22/05/1915 - † Veurne 05/09/1998). Hij is de schoonbroer van Jules Denys die de
rijkswachtbrigade van Pervijze verlaat op 22 december 1944. Denys vertrekt naar Izegem

terwijl Van Remoortel van Zedelgem komt met zijn echtgenote Ivonne Syoen en hij heeft al een
dochter Agnes die een jaar oud is. In 1948 komt er nog een zoon Hedwig bij en in 1955 een
dochter Abia.
Hieronder rijkswachter Van Remoortel bij zijn op-pensioenstelling in 1971.

De volgende komt aan op 23 december 1944 en het is Juliaan Vanhaverbeke (°Rumbeke
15/07/1920 - † Roeselare 25/03/1986), gehuwd met Maria Vandenbussche en vader van één
dochter Christianne die pas een maand oud is.
De laatste in de rij is Juliaan De Baets (° Adegem 10/09/1916) die van Brugge komt op 28
december 1944. Hij is gehuwd met Gabrielle Sierens en ze hebben één zoon Emmanuel die
een half jaar oud is. In 1949 krijgt het gezin er nog een dochter Ria bij.
Op 9 februari 1945 vertrekt brigadecommandant August Capon naar Zeebrugge. Het zal duren
tot 29 mei 1945 vooraleer de nieuwe commandant zijn opwachting maakt. Het is Gerard
Vandermeersch (° Rumbeke 15/01/1905) die van Oostrozebeke komt. Hij is gehuwd met
Marguerite Blancke en samen hebben ze bij hun aankomst in Pervijze drie kinderen. Het zijn
de 13-jarige Gerard, de 6-jarige Roland en tot slot de 2-jarige Kristelle.
Ondertussen is op 25 mei 1945 ook Leon Timmerman vertrokken naar zijn volgende
standplaats Klerken.
De meidagen van 1945 betekenen ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nadat Pervijze
reeds op 6 september werd bevrijd, duurt het nog tot 8 mei 1945 vooraleer de oorlog definitief
voorbij is. In die tussenperiode waren er nog 12 000 Duitse soldaten aanwezig in Duinkerke
en pas op 9 mei geven die zich over. Een groot aantal van hen komt op 11 mei 1945 via
Adinkerke en Veurne te voet dwars door Pervijze richting Schoorbakke en dan verder naar
Zedelgem waar ze tijdelijk zullen geïnterneerd worden. Later worden ze verscheept naar
Engeland om te helpen puin ruimen of worden ze ingezet bij de ontmijningsdienst aan de kust.

Op 11 mei passeren ze dus urenlang door Pervijze en daar zijn verschillende foto’s van
bewaard gebleven waaronder deze hieronder: een haveloze ongeordende bende Duitse
soldaten passeert de rijkswachtbrigade terwijl de rijkswachtvrouwen en één rijkswachter staan
toe te kijken.

Op 21 januari 1946 komt Georges Bonte (° De Moeren 17/05/1923) met zijn vrouw Clara
Clarysse naar Pervijze. Ze komen van Kortrijk.
Op 18 maart 1946 is er te Pervijze een speciale plechtigheid. Een Canadese piloot die op 29
november 1943 te Pervijze in de buurt van Schoorbakke is neergestort werd kort voordien
opgegraven en wordt die dag met militaire eer begraven op het kerkhof van Pervijze. Naast de
plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders is er ook een grote delegatie van het Canadese leger
aanwezig.
Het
lijk
dat
opgebaard werd in
het gemeentehuis
wordt in stoet naar
het
kerkhof
gebracht
onder
toezicht van de
rijkswachters van
Pervijze. Ze lopen
mee in de stoet
wat we hiernaast
zien met in het
midden rijkswachter Vanremoortel.
Vervolgens zorgen
ze voor een ordentelijk verloop van de plechtigheid op het kerkhof.

Op 2 april 1947 vertrekt Omer Den Baes naar Oostkamp. Zijn vervanger wordt Maurits De Valck
(° Asse 19/08/1908), de nieuwe brigadecommandant. Hij is gehuwd met Jeanne Deridder en
ze hebben een 9-jarige dochter Francine. Het gezin komt van Tervuren. In 1948 krijgen ze nog
een zoon Willy.
Op 13 oktober 1948 vertrekt Gerard Vandermeersch naar
Handzame en op 4 november 1948 komt Maurits
Mommerency (° Moere 05/01/1921 - † Roeselare 19/12/2004)
aan in zijn plaats. Hiernaast een foto van hem van enige tijd
later.
Hij is gehuwd met Agnes Reynaert en heeft één dochter Rita
die bij aankomst in Pervijze twee jaar oud is.
Op 9 maart 1949 vertrekt Georges Bonte naar Wulveringem.

Dezelfde dag komt zijn vervanger, Maurice Ryckeboer (° Wulveringem
09/06/1917 - † Veurne 15/03/1995), reeds aan te Pervijze. Hij komt van
Sint Kruis en is gehuwd met Nelly Cappelaere die in verwachting is van hun
eerste zoon Werner die enkele maanden later geboren zal worden. Later
komen daar nog drie kinderen bij: de tweeling Roland en Fernand in 1951
die beiden vroegtijdig zullen sterven, de eerste na één dag, de tweede na
drie dagen. Dan wordt nog Noëlla geboren in 1952.
Hieronder de Schoorbakkestraat met op de voorgrond de hoeve Verfaillie
en daarachter de rijkswachtgebouwen omstreeks 1950.

Nog in 1950 is er feest bij rijkswachter Maurits De Valck: zijn dochter Francine viert haar
plechtige communie en dat is een gelegenheid waarbij alle rijkswachters met hun echtgenotes
en kinderen samen op de foto mogen op de binnenkoer van de brigade.

Van links naar rechts zien we Maurits Ryckeboer met zijn vrouw Nelly Cappelaere, Maurits
Mommerency, Maria Vandenbussche (= vrouw Vanhaverbeke), Albert Vanremoortel, Agnes
Reynaert (= vrouw Mommerency), Maurits De Valck met zijn vrouw Jeanne Deridder en
communicante Francine De Valck, Ivonne Syoen (= vrouw Vanremoortel), Juliaan
Vanhaverbeke, Gabrielle Sierens met de kleine Ria op haar arm en tot slot haar man Juliaan
De Baets.
Vooraan staan de kinderen vlnr Christianne Vanhaverbeke, Rita Mommerency, Hedwig
Vanremoortel, Emmanuel De Baets en Anges Vanremoortel. De enige die niet op de foto staat
is de bijna éénjarige Werner Ryckeboer.
Daar de getalsterkte van de brigade opgetrokken is naar zes en er slechts
plaats is voor vijf gezinnen, neemt het gezin Albert Van Remoortel –
hiernaast - vanaf 1951 zijn intrek in een huis schuin over de rijkswachtbrigade. Bij de inwoners van de brigade krijgt dat huis de naam ‘de Villa’.
Nu blijft het wat rustig in de brigade wat verplaatsingen betreft want het
is pas op 9 juli 1953 dat brigadecommandant Maurits De Valck Pervijze
moet inruilen voor Leefdaal.
In zijn plaats komt op 14 juli 1953 Gerard Martein (° Ieper 09/10/1911 - † Veurne 07/11/1985)
met zijn vrouw Paula Dezeure en hun drie kinderen, de 7-jarige Gilbert, de 3-jarige Huguette
en de 2-jarige Gisèle. Ze komen van Overijse. Hij is de nieuwe brigadecommandant en neemt
dus zijn intrek in de enige ééngezinswoning van de brigade waar ook het bureau is gevestigd.
Hieronder Gerard Martein met zijn kersverse echtgenote bij hun huwelijk in 1942.

Op 8 december 1955 verlaat Juliaan Vanhaverbeke Pervijze met als bestemming Evergem. In
zijn plaats komt Maurice Vancayseele (° Brugge 07/03/1904 - † Nieuwpoort 08/02/1975) . Hij
komt met zijn vrouw Gerarda Simoens van Nieuwpoort.
Op 28 mei 1956 verlaat Albert Vanremoortel Pervijze voor zijn nieuwe standplaats Nieuwpoort
waar hij brigadecommandant zal worden.

Laurent

Demeyer (°
Menen 14/10/1917 - †
Brugge
04/09/1988)
wordt zijn vervanger. Hij
komt op 24 augustus
1956 van Antwerpen
met zijn echtgenote
Anna Noyez en zijn
dochters Francine – 11
jaar, Christine – 8 jaar
en Regina – 6 jaar. Net
als zijn voorganger neemt hij zijn intrek niet in de
brigade maar ook niet in de zogenaamde villa. Hij
gaat ook wonen aan de overkant van de straat maar
dan dichter bij de kerk, meer bepaald in het tweede
huis.
Op 6 maart 1957 verlaat Juliaan De Baets en
vertrekt hij naar Zedelgem. Zijn opvolger is Richard
Vandevelde (° Sint Niklaas 29/12/1917) die van
Zedelgem komt. Hij is gehuwd met Maria Van
Hullebusch en ze hebben drie zonen: Gilbert – 13 jaar, André – 9 jaar en de 5-jarige René.

Hierboven Richard Vandevelde in galakostuum en bij zijn huwelijk in 1942.

De drie kinderen Vandevelde voor de
ingangspoort te Pervijze.
Op 7 oktober 1957 vertrekt Maurice
Vancayseele naar Nieuwpoort en komt
Georges Demol (° Zwevezele 29/06/1922)
hem op 20 december 1957 vervangen. Hij
is gehuwd met Maria Hindryckx en ze
hebben twee kinderen: de 11-jarige Hubert
en de éénjarige Ghislaine. Ze komen van
Stoupré.
Bij de kleine gemeenschap die de
rijkswacht was, was het met nieuwjaar de
gewoonte dat eens hun dienst erop zat, de
rijkswachters samen kwamen om nieuwjaar
te vieren.
Onderstaande foto werd genomen tijdens
één van die feestjes, mogelijk met nieuwjaar 1958, in de woning van brigadecommandant Gerard Martein. Dat het er
plezant aan toe ging, daar hoeft geen
tekeningetje bij worden gemaakt.
De personen op deze foto zijn 1. Christine
Demeyer, 2. René Vandevelde, 3. Gilbert
Martein, 4. Agnes Reynaert, 5. Gilbert Vandevelde, 6. Gerard Martein, 7. Paula Dezeure, 8. Rita
Mommerency, 10. Noëlla Ryckeboer, 12. Francine Demeyer, 13. Gisèle Martein en 14. André
Vandevelde.
De niet vermelde nummers zijn nog onbekend.

In 1958 viert Rita Mommerency, dochter van rijkswachter Maurits Mommerency te Pervijze
haar plechtige communie. Na de plechtigheid in de kerk is het tijd voor de foto’s op de
binnenkoer van de rijkswachtbrigade.

De foto rechts hierboven toont Rita met haar grootouders met op de achtergrond de woning
van brigadecommandant Gerard Martein en aan de overkant van de straat zien we de
zogenaamde villa waar rijkswachter Vanremoortel woonde tot mei 1956.
Op 19 augustus 1958 na een verblijf te Pervijze van nog geen jaar, vertrekt Georges Demol
naar Mouscron.
Op 19 december 1958 komt zijn vervanger, Edmond
D’Huyvetter (° Sint Jan in Eremo 16/09/1917 - † Gent
20/01/2006) aan te Pervijze met zijn echtgenote
Suzanna Van Gelderen en hun kinderen de 8-jarige
Freddy en de 5-jarige Rudiger. Het gezin komt van
Gent.
Op 14 april 1959 vertrekt Maurits Mommerency naar
Torhout om op 1 juni 1959 vervangen te worden door
Roger Deroo (° Torhout 05/03/1931 - † Oostende
24/06/1985) die met zijn vrouw Betty Verkeyn van
Watermaal Bosvoorde komt. In 1962 zullen ze een
dochter Sonja krijgen.
Hiernaast Roger Deroo bij zijn huwelijk in 1956.

Hierboven tweemaal Roger Deroo in uniform.
Hieronder bij zijn duiventil met de kleine Sonja.

Betty Verkeyn met de kleine Sonja Deroo. Op de achtergrond zien we de kerk van Pervijze, de
boerderij Verfaillie en de rijkswachtgebouwen. Deze foto werd genomen omstreeks 1962.
De rijkswachtkinderen worden groter en doen elk op hun beurt hun eerste of plechtige
communie.

Nog twee vertrekkers eind 1961: op 2 september 1961 vertrekt Richard Vandevelde naar
Wetteren en op 10 november 1961 vertrekt brigadecommandant Gerard Martein naar Veurne.
De eerste nieuwkomer in plaats van de twee die vertrokken zijn, is Robrecht
Blyaert – hiernaast - (° Oostkamp 01/01/1932 - † Sint Kruis 05/05/2008) die
van Elsene komt. Samen met zijn vrouw Rosa Devlieghere en zijn twee
kinderen, de 4-jarige Charles en de éénjarige Brigitte.
Op de volgende bladzijde tijdens een opdracht te Tervate-Stuivekenskerke.

Robrecht Blyaert tweemaal aangesteld als bewaker van een gevangene tijdens zijn proces,
rechts in april 1962 tijdens een moordzaak.
Op 30 december komt de nieuwe brigadecommandant aan. Het is Gerard Colman (° Tielrode
20/10/1918 - † Waregem 01/01/1994) die van Zelzate komt. Hij is gehuwd met Julia
Vandercruysse en ze hebben een 11-jarige zoon Walter.
Nu is het wachten tot 23 november 1965 vooraleer er een nieuwe wissel is in de brigade te
Pervijze. Op die datum vertrekt Roger Deroo naar Oostende en op 10 december 1965 vertrekt
ook commandant Gerard Colman. Hij gaat naar Wakken.

Hieronder Gerard Colman links, te Wakken in 1970 naar aanleiding van de decoratie van
enkele korpsleden.

De twee laatste vertrekkers worden beiden in januari 1966 vervangen. Op 6 januari 1966 komt
Rudolf Genouw – hiernaast - (° Brugge 03/05/1941 - † Nieuwpoort 29/03/2013) aan te Pervijze
met zijn vrouw Christiane Verschaeve en hun zes maanden oude zoon Koenraad. Ze komen
van Wondelgem. In 1967 komt er nog een dochter Katrien bij.
Op 12 januari 1966 arriveert ook de nieuwe commandant Cyrille Vanryckeghem (° Wasquehal
(F) - † Gent 07/01/1994) met zijn vrouw Agnes Decocker. Ze komen van Kruishoutem en
kinderen zijn er niet meer aanwezig in het gezin.
Lang blijft hij niet te Pervijze want reeds op 9 december 1968 vertrekt
hij naar Gent.
Er dient dus nogmaals een nieuwe brigadecommandant geplaatst te
worden in Pervijze. Het wordt Gerard Vanbillemont – hiernaast (°Koksijde 08/01/1924). Hij komt op 30 januari 1969 samen met zijn
vrouw Jeannine Dereygher, hun 14-jarige dochter Maria en hun 9jarige zoon Christian van Elsene.
De ploeg is nu weer volledig maar
ondertussen zullen ze het ook al wel gehoord hebben dat er
veranderingen op til zijn. Net als in 1963 is er sprake van fusies
en wegvallen van korpsen. Tot nog toe werd er niet geraakt aan
de brigade van Pervijze maar in 1970 is het dan toch zo ver. De
zes rijkswachters – Maurits Ryckeboer, Laurent Demeyer,
Edmond D’Huyvetter, Robrecht Blyaert, Rudolf Genouw en Gerard
Vanbillemont krijgen te horen dat hun korps wegvalt en dat ze bij
een ander korps zullen worden ingedeeld.

Maurits Ryckeboer en Laurent Demeyer blijven te Pervijze wonen maar worden bij een ander
korps ingedeeld. De vier anderen vertrekken één voor één: op 24 juni 1970 vertrekt Robrecht
Blyaert naar Assebroek, op 3 juli 1970 vertrekt Edmond D’Huyvetter naar Mariakerke bij Gent,
op 16 juli 1970 vertrekt Rudolf Genouw naar Oostduinkerke en de laatste die overblijft,
brigadecommandant Gerard Vanbillemont, verlaat Pervijze op 27 juli 1970 en gaat naar
Middelkerke.

In de afgelopen halve eeuw woonden en werkten er 51 verschillende rijkswachters maar nu
staan de gebouwen leeg. De Belgische Staat blijft echter niet bij de pakken zitten en het hele
complex wordt te koop aangeboden aan particulieren.

In 1971 koopt Pervijzenaar Marcel Vandeweghe de twee tweepersoonswoningen en de
gebouwen worden opgefrist en krijgen een mooi wit likje verf.

De voormalige woning van de brigadecommandant, de ééngezinswoning, wordt eveneens in
1971 gekocht door Pervijzenaar Georges Vermote.

Deze publicatie werd mogelijk gemaakt met de hulp van
-

Jean Oppalfens
Jessie Van Serveyt
Annaïse Vandekerkhove
Rita Mommerency
Huguette Martein
Regine Demeyer
Gilbert Vandevelde
Sonja Deroo
Charles Blyaert
Florjan Vandeweghe

Waarvoor dank!

