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Herman Declerck 

Over de eigenaars tijdens de 19de eeuw 

De ons wel bekende herbergen ‘De Gouden Leeuw’ en ‘De Zwaan’ die tot voor enkele decennia ons 
dorpsbeeld nog mee bepaalden, houden in de 19de eeuw sterk verband met de familie Vandecasteele die 
toen nog veelvuldig voorkwam in Pervijze. 

Voor degenen die niet vertrouwd 
zijn met Pervijze, eerst een 
kleine schets waar beide 
herbergen gelegen waren. De 
Gouden Leeuw is gemakkelijk te 
plaatsen daar het insigne met de 
naam van de herberg nog altijd 
de voorgevel siert op de hoek 
van Schoorbakkestraat en 
Pervijzestraat. De Zwaan was 
enkele huizen verder gelegen in 
de Pervijzestraat.  

Aan het begin van de 19de eeuw 
was beenhouwer Alexander 
Ameloot eigenaar van de 
hoekwoning die pas later 
herberg De Gouden Leeuw zou 
worden. In 1836 verliet Ameloot 
Pervijze en verkocht hij de been-
houwerij aan Joseph Vande-
casteele. Joseph was herbergier 
én brouwer en daarenboven was 

hij ook eigenaar van de nabijgelegen herberg De Zwaan. De Zwaan was in zijn bezit gekomen door zijn 
huwelijk met Isabella Ketelers, de weduwe van Philippe Duytsche. 

Joseph Vandecasteele had nu twee herbergen in zijn bezit maar kon uiteraard maar één zelf uitbaten. Hijzelf 
bleef uitbater van De Zwaan. Wie ondertussen zorgde voor de uitbating van De Gouden Leeuw is tot op 
heden onduidelijk.  

Toen Joseph in 1870 overleed moest er verdeling komen van de nalatenschap onder de 7 overlevende 
kinderen. Dat waren de ongehuwde Joanna, Justus Victor die in 1857 gehuwd was met Anna Peiren,  de 
ongehuwde Marcel Leopold, Ludovica die in 1855 gehuwd was met August Decat, de ongehuwde Juliana, 
de nog ongehuwde Lodewijk en de jongste met de toepasselijke naam Benjamin. 

Onroerend goed in een erfenis zoals de twee herbergen De Gouden Leeuw en De Zwaan kunnen niet 
zomaar verdeeld worden. Hiervoor moeten ze ofwel verkocht worden ofwel dient één of meer kinderen zich 
aan om het deel van hun broers of zusters over te kopen. Dit laatste gebeurde ook met de twee herbergen. 
De nog ongehuwde Marcel Leopold nam de fakkel van zijn vader over en kocht zijn broers en zusters uit 
zodat hij alleen eigenaar werd van zowel De Gouden Leeuw als De Zwaan. Hij werd alleen eigenaar van De 
Gouden Leeuw in 1870 en tenslotte werd hij dat ook in 1874 van De Zwaan.  

Aan het begin van de 20ste eeuw 

De Zwaan bleef hij zelf verder uitbaten terwijl in 1874 De Gouden Leeuw uitgebaat werd door Karel Decat 
en zijn echtgenote Anna Theresia Ryckaert. Hun zoon Emiel Decat was waarschijnlijk vanaf 1883 tot zijn 
overlijden in 1895 de volgende uitbater. Toen kwam Cyriel Rommelaere van Diksmuide naar Pervijze om De 
Gouden Leeuw verder open te houden. In mei 1902 vertrok hij naar Veurne zodat eigenaar Marcel Leopold 
Vandecasteele – die we verder Leopold zullen noemen want dit was zijn roepnaam – moest uitkijken naar 
een nieuwe uitbater. Die was snel gevonden want aan de overkant van de straat was de herberg ‘A la Vigne’ 
die uitgebaat werd door August Decat, zijn schoonbroer. August had twee zonen, Aimé en Emiel. Aimé Decat 

DE GOUDEN LEEUW, DE ZWAAN EN HET TESTAMENT VAN LEOPOLD VANDECASTEELE 
 

Foto’s van voor de oorlog van De Gouden Leeuw zijn er niet, alleen deze 
van tijdens de oorlog met de beeltenis van een gouden leeuw boven de 
deur 
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werd de opvolger van zijn vader August en Emiel Decat kreeg in 1902 de kans om De Gouden Leeuw open 
te houden. Hij had dan ook een voetje voor op eventuele andere kandidaten want eigenaar Leopold 
Vandecasteele was zijn dooppeter. 

Het testament en overlijden van Leopold Vandecasteele 

Ondertussen was Leopold Vandecasteele een zeventiger geworden en werd hij ziek. Hij voelde de dood zeer 
snel naderen en daarom had hij op 2 december 1905 afgesproken met notaris Vandenberghe die wat 
verder in de straat woonde, voor de opmaak van zijn testament. Vier getuigen waren verzocht om ook 
aanwezig te zijn: kuiper Leopold Dehaese, winkelier Karel Goemaere, blikslager Lodewijk Gombert en koster 
Arthur Ketelers. De notaris en de vier getuigen kwamen allen ten huize van Leopold Vandecasteele en in zijn 
slaapkamer werd het testament opgemaakt. 

Het werd door Leopold Vandecasteele gedicteerd aan de notaris die het in een wettelijke akte goot. Het 
testament begon met enkele artikels die in die tijd in de meeste testamenten terug kwamen en vooral ging 
het over wat er moest gebeuren bij en kort na de begrafenis. We sommen dit in het kort op: 

1. Leopold wilde begraven worden met een middelbare dienst. 
2. Daags na zijn begrafenis moest er een kleine dienst opgedragen worden, waarbij aan de armen 

brood moest uitgedeeld worden, waarvoor 150 kg tarwe gebruikt moest worden. 
3. Binnen het eerste jaar na zijn overlijden moesten er 52 missen opgedragen worden, iedere week 

één, en daarenboven ook nog 100 gelezen 
missen die zo snel mogelijk moesten opgedragen 
worden. 

4. Tot 12 jaar na zijn overlijden moest zijn 
naam vermeld worden in het jaargebed. 
Dan volgde de volgende paragraaf die bepalend 
was voor de verdere toekomst van De Gouden 
Leeuw. We citeren : ‘Ik geef en legateer aan mijn 
doopkind, Hendrik Decat, herbergier, te Pervyse, 
vrij van alle erfrechten en om er, te rekenen met 
mijnen sterfdag, den vollen eigendom en genot 
van te hebben, mijn huis, zijnde de herberg 
genaamd ‘den gouden leeuw’, met magazijnen, 
stallingen, afzonderlijke keuken, verdere 
afhankelijkheden, koer en hof, staande en 

gelegen te Pervyse, ter dorpplaats, aan den hoek en steenwegen leidende naar Dixmude en Brugge, 
palende oost Alois Bauden, en zuid het overig van mijnen eigendom, immers zooals dit goed nu door den 
legataris bewoont en gebruikt is’. 

In het kort komt het hierop neer dat Hendrik Decat volledig eigenaar wordt van De Gouden Leeuw vanaf de 
sterfdag van Leopold Vandecasteele. Na het afsterven van deze zal De Gouden Leeuw dus niet meer 
voorkomen in zijn nalatenschap.  

Dan gaat het testament verder met nog een paar te vermelden punten. 

Aan Amaat Decat en Eugenia Decat, beide zonder beroep te Pervijze, de twee kinderen van wijlen August 
Decat en zijn zuster Ludovica Vandecasteele, schenkt hij elk een som van 1.000 frank, vrij van alle 
erfrechten en betaalbaar ten laatste 6 maanden na zijn overlijden.  

Tot slot geeft hij aan Maria Duytsche en Elodia Duytsche, twee kinderen van wijlen zijn halfbroer Hendrik 
Duytsche een som van 500 frank. 

Voor de uitvoering van zijn testament na zijn dood stelt hij Hendrik Decat aan. Vervolgens tekenen Leopold 
Vandecasteele, de vier getuigen en de notaris achtereenvolgens de akte om ‘één en half uur in de 
namiddag’.  

Ze laten de doodzieke Leopold Vandecasteele achter en trekken elk terug naar huis om nog dezelfde avond 
of ’s anderendaags in de morgen te vernemen dat hij overleden is. Amper 6u30 nadat hij zijn testament 
ondertekende gaf Leopold Vandecasteele de geest. Zijn doopkind Hendrik Decat en zijn broer Lodewijk 
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Vandecasteele gaan op 3 december om 17u de aangifte van het overlijden doen bij burgemeester 
Constandt. 

 

Openbare veiling in De Zwaan 

Na de begrafenis komt Lodewijk Vandecasteele samen met notaris Vandenberghe in het sterfhuis De 
Zwaan, want voor er tot verkoop van de herberg kan worden overgegaan, moet het huis worden 
leeggemaakt. Ze hebben gekozen om een openbare veiling te houden waarvan de opbrengst zal 
samengevoegd worden met de rest van de erfenis. 

Een voorwaarde bij de veiling is dat de kopers bedragen lager dan 20 frank meteen moeten vereffenen en 
voor bedragen van meer dan 20 frank hebben ze een maand de tijd om te betalen ‘ten huize van’ de 
notaris. Bij iedere aankoop komen er 10 % kosten bij om de kosten van de veiling te voldoen, zoals het 
ereloon van de notaris. 

De veiling brengt in totaal 607,10 frank op. Er werden voornamelijk huisraad en allerhande gebruiks-
voorwerpen verkocht. Slechts enkele kopers worden vermeld in het overzicht van wat allemaal onder de 
hamer kwam. Zo kocht Lodewijk Vandecasteele van Pervijze voor 41 frank ledikant, Gustaaf Decat van 
Lombardsijde schafte zich voor 22 frank een barometer aan en Gustaaf Vanhove van Pervijze kocht een 
horloge, eveneens voor 22 frank. 

Om 5 uur ’s namiddags was de openbare veiling afgelopen en nadat iedereen vertrokken was, werd De 
Zwaan afgesloten en was het wachten op de openbare verkoop ervan want niemand van de erfgenamen 
had interesse om zelf de herberg te kopen. 

Openbare verkoop van De Zwaan en andere onroerende goederen 

De Zwaan wordt in de daaropvolgende weken te koop gezet via een openbare verkoping. Op 12 maart 1906 
is het tijd voor de eerste koopdag – de insteldag. Dit gebeurt aan de overkant van de straat, in herberg ‘De 
Wijngaard’ (A la Vigne) bij de schoonzuster van Leopold, Ludovica Vandecasteele, weduwe van August 
Decat. 

De definitieve koopdag zal gebeuren op 26 maart in dezelfde locatie. 

De verkoop gebeurt ‘ten verzoeke van’ de wettelijke erfgenamen en die zijn: 

- Joanna Vandecasteele, bijzondere zonder beroep te Pervijze 
- Ludovica Vandecasteele, weduwe van August Decat, herbergierster en landbouwster te Pervijze 
- Lodewijk Vandecasteele, bijzondere zonder beroep te Pervijze 

Deze drie zijn erfgenamen ‘van volle bedde’ voor elk één vierde omdat ze zijn zusters en broer zijn. 

- Lodewijk Vandecasteele, onderpastoor te Passendale 

De overlijdensakte van Leopold Vandecasteele 
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- Julia Vandecasteele, zonder beroep te Passendale 
- Maria Vandecasteele, zonder beroep te Passendale 
- Karel Vandecasteele, ‘stoker aan boord der staatspakboten’, te Bredene 
- Leonia Vandecasteele, kloosterlinge te Wervik. 
Zij erven het laatste vierde deel want zij zijn de kinderen van zijn broer Victor Vandecasteele. 

De notariële akte gaat verder met een beschrijving van de verschillende onroerende goederen die te koop 
worden aangeboden, de verkoop gaat dus niet enkel over de herberg De Zwaan. Daaruit blijkt dat Leopold 
Vandecasteele in zijn leven zeker niet onbemiddeld was. Daarna werd genoteerd hoe de overledene de 
eigendommen verkreeg en tenslotte komen we te weten wie ze kocht en voor welke prijs.  

Om een beeld te krijgen van het vermogen van Leopold Vandecasteele sommen we deze informatie volledig 
op hierna. 

De eerste koop 

De eerste koop is meteen ook de belangrijkste: De Zwaan. ‘Eene bierbrouwerij genaamd ‘De Zwaan’, met 
woonhuis, schuur, stallen, verdere afhankelijkheden, koer en hof staande en gelegen te Pervijze te midden 
het dorp, groot volgens meting dertig aren acht en twintig centiaren, bekend bij kadaster Sectie B nummers 
338, 339 en deel van nummers 337b, 340 en 340bis palende noord Hendrik Decat en Aloys Bauden, oost 
dezen laatste Serafijn en Stefania St Martin en Mijnheer Paul Vercruysse-Bonnike zuid den tweeden koop 
en west, den steenweg naar Dixmude.  

De koper van dezen koop zal boven zijnen prijs, moeten betalen aan de verkoopers over de waarde van het 
vast en roerend materieël der brouwerij, ketels, kuipen, tonnen, vaten, bierwagens enzoovoort eene som 
van twee duizend vijf honderd twee en twintig frank zestig centiemen’. Deze koop was in gebruik door 
Leopold Vandecasteele. 

Leopold Vandecasteele was hier eigenaar van uit de erfenis van zijn ouders en door uitkoop van de andere 
erfgenamen op 14 oktober 1874. 

De instel gebeurde door Hendrik Decat, herbergier van De Gouden Leeuw voor 6.000 frank. De definitieve 
koper wordt Hendrik Michiels voor de prijs van 6.100 frank. 

De tweede koop 

Een perceel grond met gebouwen die 
bestaan uit een paardenstal, een 
koestal, een bergplaats en een 
wagenkot. Dit perceel ligt eveneens te 
Pervijze en heeft een grootte van 3 aren 
en 90 centiaren en is volgens de 
kadasterplannen te vinden in Sectie B 
deel van de nummers 337b, 340 en 
340bis. Dit perceel paalt ten noorden 
aan – zoals we hiervoor lazen – de 
eerste koop, ten oosten gedeeltelijk 
aan Mr Vercruysse-Bonnike, ten zuiden 
aan Elisa, Cyriel, Amaat en Zoë Degrave 
en west gedeeltelijk aan de steenweg 
naar Diksmuide. Ook deze koop was in 
gebruik door Leopold Vandecasteele. 

Leopold Vandecasteele was hier 
eigenaar van uit de erfenis van zijn 
ouders en door uitkoop van de andere 
erfgenamen op 14 oktober 1874. 

De instel gebeurde door Emiel Bekaert, schoenmaker te Pervijze, voor 2.000 frank. De definitieve koper 
wordt August Constandt, dokter en burgemeester te Pervijze voor de prijs van 3.000 frank. 

  

Fragment van de kadasterkaart met de percelen die behoren bij 
koop 1 en koop 2, m.a.w. De Zwaan en de bijhorende gebouwen. 
Ernaast – perceel 296a – is De Gouden Leeuw 
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De derde koop 

Hier leren we de naam kennen van 
een nog onbekende Pervijse 
herberg: ‘De Groene Wandeling’. 
Deze koop bevatte tevens een 
schuur, een stal en ‘verdere 
afhankelijkheden’ en lag te Pervijze 
ten noorden van de steenweg naar 
Brugge en ten zuiden van de vierde 
koop op 3 aren en 60 centiaren 
grond. Deze grond behoorde toe 
aan het Weldadigheidsbureel van 
Pervijze. De kadasterligging was 
Sectie B nummer 267c.  De over-
ledene betaalde er een cijnspacht 
op van 15 frank per jaar, een 
cijnsrecht dat nog liep tot 30 april 
1932. Dit perceel werd gebruikt 
door August Lombaert in pacht tot 
30 september 1912.  

Leopold Vandecasteele had dit 
perceel gekocht van Hendrik 
Joncheere, werkman te Zande, voor 
notaris Vandenberghe te Pervijze op 

20 oktober 1883. Het cijnsrecht erop had hij eveneens voor notaris Vandenberghe bekomen op 2 november 
1905. 

De instel gebeurde door Achiel Devos, varkensslachter te Roubaix, voor 1.400 frank.  

De vierde koop 

Een partij zaailand te Pervijze met een grootte van 70 aren, bekend bij kadaster Sectie B nummer 266a en 
een deel van nummer 265. Dit perceel paalde noord aan Pieter Fouvry, west aan Benedikt Cailliez, zuid aan 
de heer Baron Joris de Crombrugghe de Picquendaele en ten oosten aan het armbestuur van Pervijze en de 
vijfde koop. Dit perceel werd gebruikt door August Lombaert in pacht tot 30 september 1912. 

Dit perceel had Leopold Vandecasteele gekocht op 7 oktober 1902 voor notaris Vandenberghe aan Hendrik 
Liénart-Vornet, nijveraar te Doornik. 

De instel gebeurde door Lodewijk Fouvry, landbouwer te Veurne, voor 3.350 frank.  

de vijfde koop 

Een partij zaailand te Pervijze van 59 aren 40 centiaren, bekend bij het kadaster Sectie B nummers 262, 
264 en een deel van nummer 265. Dit perceel paalde noord aan Pieter Fouvry, west aan de vierde koop en 
het armbestuur van Pervijze, zuid aan de steenweg naar Brugge en de heer de Crombrugghe de 
Picquendaele en oost aan dezelfde en Hendrik Declerck. Dit perceel werd gebruikt door August Lombaert in 
pacht tot 30 september 1912. 

Dit perceel had Leopold Vandecasteele gekocht op 7 oktober 1902 voor notaris Vandenberghe aan Hendrik 
Liénart-Vornet, nijveraar te Doornik. 

De instel gebeurde eveneens door Lodewijk Fouvry voor 2.500 frank. 

Koop drie, vier en vijf worden uiteindelijk gekocht door Hendrik Verfaillie, molenaar te Pervijze voor een 
totaalprijs van 9.200 frank. Hij vermeldt er echter bij dat hij enkel koop vier en vijf voor zichzelf koopt en dat 
Camiel Verschave, brouwer te Pervijze, de koper is van koop drie voor de som van 3.000 frank. 

Daarmee was de hele erfenis van Leopold Vandecasteele afgehandeld en kwam De Zwaan in handen van 
Hendrik Michiels, één van de meest bemiddelde inwoners van Pervijze. Reeds het jaar nadien, op 12 april 

Kopen 3, 4 en 5 waren gelegen aan de linkerzijde van de weg naar 
Schoorbakke, kort voor de Kleine Beverdijk waar nu nog altijd enkele 
huizen staan 
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1907 verkocht hij De Zwaan door aan Henri Madelein die de eigenaar zou blijven tot het uitbreken van de 
oorlog.  

Na de oorlog kwam hij met zijn gezin terug naar Pervijze om de draad terug op te nemen en ervoor te zorgen 
dat De Zwaan bleef bestaan zodat wij lezers, ons deze herberg nog kunnen herinneren.  

Ondertussen was De Gouden Leeuw nog steeds het bezit van Hendrik Decat en kwam ze later in handen 
van Jeanne Decat, gehuwd met Hugo Lagrou die we ons ook nog kunnen herinneren. 

 

Bronnen 

- eigen fotocollectie 
- Burgerlijke Stand Pervijze 
- Popp-kaart 
- archief notaris Vandenberghe (Rijksarchief Brugge) 

 
 
  

De Zwaan uiterst links vlak voor de oorlog met o.a. Henri Madelein aan de ingang 


