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61. De Gouden Leeuw : van pastorij tot herberg 
 

In dit hoofstuk wil ik nader uitweiden over de ons allen bekende herberg ‘De Gouden Leeuw’ waarvan 
Denise en Arsène Lagrou de laatste uitbaters waren. Deze herberg heeft al een hele geschiedenis 
achter de rug - reeds in 1836 duikt de naam ‘De Gouden Leeuw’ op - en dit niet alleen als herberg 
maar, zoals de titel al laat vermoeden, ook als pastorij. 
 
Zoals ik al in andere stukjes heb aangehaald, bestond Pervijze vroeger uit twee parochies : Pervijze 
en Sint Catharina Capelle. Beide parochies hadden een pastorij : deze van Sint Catharina Capelle 
stond waar de observatietoren uit de Eerste Wereldoorlog staat op het kastanjeplein. De pastorij van 
Pervijze stond ongeveer op de plaats waar sedert mensenheugenis de herberg ‘De Gouden Leeuw’ 
staat. Hierna de geschiedenis van dit kleine stukje Pervijze. 
 
Op het einde van de 19de eeuw duidde pastoor Duclos de ligging van ‘De Gouden Leeuw’ aan als op 
de hoek van ‘Koemarkt’ en ‘Plaats’. Een klein woordje uitleg omtrent deze beide benamingen. Wat wij 
nu verstaan onder de Plaats had vroeger een andere betekenis. De Plaats was het stukje 
Pervijzestraat waar de meeste huizen stonden, het deel vanaf het dorpsplein tot aan het 
kastanjeplein. Toen was de straat nog breder, had de kerk van Sint Catharina Capelle een prioritaire 
rol en stonden ook de meeste herbergen in dit stukje straat. De Koemarkt daarentegen was wat wij 
nu de plaats noemen, dus het plein bij de kerk van Pervijze. Destijds was dit plein heel wat kleiner 
dan dit nu het geval is. 
 
We beginnen onze geschiedenis van ‘De Gouden Leeuw’ bij het begin van de 17° eeuw, meer bepaald 
in het jaar 1609. Toen was er nog geen sprake van een herberg zoals pastoor Vandenbroucke in zijn 
handboek neerschreef : ‘Daer competeert de pastorie van Pervyse 67 roen lants, besuyden van’t 
kerckhof van Pervysie, waer op de priesterie getimmert staet, bij die van Pervysie opgetimmert anno 
1609 synde alsdan pastor Hr Jan Bekaert, religieus van Ste Nicolays te Veurne, en by de prochiaenen 
voornoemde altydt in volle refectie gehouden.’. Een kleine verduidelijking van deze oude tekst leert 
ons dat de pastorij stond ten zuiden van het kerkhof van Pervijze op een stuk land dat 67 roeden 
groot was. Ze werd opgetimmerd in 1609 onder de toenmalige pastoor Jan Bekaert. Wat we daar ook 
nog bij kunnen vermelden is dat er voor 1609 ook wel een pastorij van Pervijze zal geweest zijn. Feit 
is dat in 1609 de godsdienstoorlogen in onze streken ten einde waren en dat veel kerkelijke gebouwen 
onder die periode zwaar te leiden hadden gehad. De pastorij van Pervijze was dus ook niet gespaard 
gebleven. 
 
Nog uit hetzelfde handboek komen we te weten dat er in 1640 een nieuwe kelder werd aangemaakt 
en dat er ook een grote houtschuur werd bijgebouwd. Dit gegeven haalde pastoor Vandenbroucke uit 
het handboek van pastoor Augustijn Pierin die hier pastoor was van 1632 tot 1648. Dit ondertussen 
verdwenen handboek vermeldde ook dat ‘dese woonste den Caplaen ofte coster is toegelegt by de 
prochiaenen, waer vooren aen den pastor van de parochie betaelt wordt jaerelyckx 120 Pond.’ De 
pastoor woonde dus in de pastorij op het kastanjeplein bij de Sint Catharinakerk terwijl de kapelaan of 
de koster in de pastorij bij de kerk van Pervijze woonden. 
 
Nog in 1640 werd de pastorij beschreven in het Assignamentboek van Francois Donche ‘landmeter der 
stede ende casselrie van Veurne ende deelsman (notaris) als : ‘Noord van daer LXVIJ (67) roen lands 
daer tpresbiterie (= pastorij) huys op staet in Pervise, west by de kercke ende een hoveken, 
streckende oost ende west, met de noordsyde ende westhende aende straete, met de suydsyde de 
weduwe en kynderen Jan Meese, streckende met den oosthende aen tland Jan Willems’. 
 
Zeker vanaf het begin van de 18de eeuw werden de 67 roeden land en de pastorij in twee verdeeld en 
ook verpacht. Het ene deel noemde men de ‘keucken’ en het ander deel het ‘pastorie huys’. Vanaf dan 
woonde de kapelaan niet meer in wat voorheen de pastorij was. 
 
De geschiedenis van de ‘Gouden Leeuw’ splitst zich in de 18de eeuw als het ware in twee. 
 
De ‘keucken’ werd in 1727 verpacht aan de weduwe van Joannes Bernaert voor 20 ponden parisies 
per jaar. Jacob Willems die later huwde met deze weduwe, werd de volgende pachter. Van 1742 tot 
1748 vinden we Ferdinand Samaeis terug als volgende pachter. Na hem komt Philippus Gardelein aan 
de beurt, dit van 1749 tot 1769. Over deze oude inwoner van Pervijze weten we nog dat hij afkomstig 
was van Woumen en slager van beroep. Philip Gardelein is dus een verre voorganger van onze Arsène 
dit op dezelfde plaats ook beenhouwer was. Deze pachter van de ‘keucken’ kon door allerlei karweitjes 
te doen voor de pastoor, zijn pacht gedeeltelijk verminderen, ondermeer door boodschappen te doen 
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naar Lo en naar Nieuwpoort. Kort na 1770 werd dismeester Liebaert de nieuwe pachter. Voor 1780 en 
1781 betaalde Benedictus Misselijn de pacht en vanaf 1782 tot 1785 vinden we Pieter Thieren terug 
als pachter. De pachters volgen elkaar verder snel op : van 1786 tot 1787 Cornelis Borgonie en 
tijdens de jaren 1788 en 1789 vinden we opnieuw Benedictus Misselijn terug. 
 
Het tweede deel van het pastoreel land, op de hoek van de Pervijzestraat, werd volgens pastoor 
Delahaye in 1726 verpacht voor 3 jaar aan 40 pond parisies per jaar aan Cornelis Verscheure. Zijn 
pacht werd meermaals verlengd want hij bleef het ‘pastorie huys’ bewonen tot in 1756. Ten tijde van 
pastoor Sette (1731 - 1744) kreeg ook hij vermindering van pacht bij het uitvoeren van allerhande 
karweien voor de pastoor. Zo deed hij ‘een reysse naer Nieupoort om zouten visch’ en deed hij ook 
‘een voeyage met de Engelsche paters-recoletten naar Dixmuyde’. Marij Verscheure, waarschijnlijk 
een dochter van Cornelis, verdiende 29 stuivers in 1743 om te wassen voor de pastoor. In 1757 wordt 
Francis Verscheure de nieuwe pachter. Na zijn overlijden in 1764, pacht zijn weduwe nog verder tot 
1768. In 1769 betrekt Joannes Loysseune de woning. In 1780 wordt Joannes van Loo de nieuwe 
bewoner. In 1782 komt een Covemaeker er wonen. Pastoor Caestryck noteert dat indien Covemaeker 
‘eene haege plant, sal hij de selve moeten laeten, indien hij verhuyst t’eynde van het jaer voor twaelf 
stuyvers’. In 1783 krijgt hij vermindering van pacht voor ‘t vermaeken der glaesen van de venster’ en 
voor het tweemaal vegen van de schouw. In 1785 wordt een zekere Jacobus Hantpoorter de nieuwe 
pachter. In de pachtbrief wordt aangestipt dat Hantpoorter de vloer moet verleggen en op zijn kosten 
tweemaal per jaar de ‘schouwe doen vaegen, de kleyne refectien doen aen glaesen’ enz.. 
 
Van dit pastoreel eigendom werd ten tijde van pastoor Caestryck, op het einde van de 18de eeuw, 
door het herleggen van de nieuwe steenweg een stuk van 8 roeden afgesneden. Daarvoor werd 32 
pond betaald.  
 
Nog in de loop van de 18de eeuw rees er een betwisting tussen enerzijds de pastoor en anderzijds 
Joannes Franciscus Delaleeuwe, de waard van de herberg ‘De Zwaan’ die naast het ‘pastorie huys’ lag. 
De oorzaak van het dispuut was de wal die tot omstreeks 1730 tussen De Zwaan lag en het ‘pastorie 
huys’. 
 
In 1730 liet Delaleeuwe die wal opvullen en beschouwde zich vanaf dan als eigenaar van de zo 
gewonnen grond, dit natuurlijk niet tot tevredenheid van de pastoor die vond dat hij recht had op de 
helft van deze grond. 
 
Guillelmus Sette die toen pastoor was, was van plan de wal weer te doen uitgraven maar het is er 
nooit van gekomen voor zijn overlijden. Zijn opvolger, pastoor Abordijn, was ook niet helemaal 
tevreden met de situatie maar hij liet zich ‘paaien’ met een ‘koppel kieckens ofte met eene kleine 
retributie voor de roeden lands die den proprietaris der Swaene van den wal soude konnen 
gebruycken, die daer op eene boltra hadde gemaekt.’ 
 
De miserie bleef duren toen de weduwe van Joannes Moenaert de Zwaan kocht van Delaleeuwe en 
vond dat het gekochte land te klein was en ‘pretendeerde niet te moeten geven voor gebruyck van 
wal, om dat de pastor sonder wal sijn land hadde.  
 
De opvolger van pastoor Abordijn, pastoor Vandenbroucke, wilde ook de wal terug doen uitdelven 
maar het is er ook niet van gekomen. Tenslotte komen we bij pastoor Caestryck die voor eens en voor 
altijd dit al tientallen jaren aanslepende conflict wil opgelost zien. 
 
Op zijn beurt eist hij het rechtmatige deel op en jawel, na tientallen jaren komt er eindelijk een 
oplossing uit de bus. Het is wel een eigenaardige maar tot daar aan toe. We citeren pastoor Caestryck 
: ‘Om dit (het verlies van grond van de pastorij) te compenseeren heeft sieur Van den Bussche 
getrouwt met de dochter van Joannes Moenaert een eeuwigh jaergebed geordonneert voor sijne 
dochter ende geassigneert voor den pastor drie pond parisis tgonne eerst hebbe ontfangen den 14 
9bre 1794 doch maer vijfthien stuvers, sullende alleenelijk drie pond parisis jaerlijckx ontfangen naer 
de dood van de geseyde dochter. Ik sal jaerlyckx dese vijfthien stuvers aen den ceynsnemer geven 
sonder te seggen waer over, om alle moeyelyckheden te voorcomene, om dat alle recht op dat land 
door sijne ceynsbetaelinge hem toecomt”. 
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Sieur Van den Bussche zal dus jaarlijks een jaargebed betalen voor zijn dochter die nog in leven is. 
Pastoor Caestryck was er op die manier in geslaagd een ‘oplossing’ te vinden voor een dispuut dat al 
tientallen jaren aansleepte. 
 
Nadat de pastorij aan het begin van de 18de eeuw in twee werd verdeeld, werden de twee huizen in 
1789 wederom één geheel. In mei 1789 pachtte Alexander Ameloot zowel de ‘Keucken’ als het 
‘Pastoriehuys’ voor 102 pond per jaar. Deze nieuwe pachter was een geboren Pervijzenaar (geboren te 
Sint Catharina Capelle in 1763 als zoon van Marcus afkomstig van Alveringem en Isabella Caestryck 
afkomstig van Watou). Bij de volkstelling van 1799 staat hij genoteerd als beenhouwer van beroep 
met vrouw, 2 kinderen jonger dan 12 jaar, 2 knechten en 1 meid. Tegen die tijd pachtte hij de woning 
niet meer maar was hij eigenaar geworden. Tijdens de Franse overheersing werden alle kerkelijke 
goederen, dus ook de grond en het huis waar Alexander Ameloot woonde, aangeslagen en openbaar 
verkocht. Beenhouwer Ameloot kon op die manier eigenaar worden van wat enige tijd nadien de 
herberg ‘De Gouden Leeuw’ zou worden. 
 
Hij was gehuwd met Idonia Ryckier die in 1818 te Pervijze overleed. In 1826 hertrouwde hij met 
Bibiana Dedulle, afkomstig van Poperinge maar reeds te Pervijze gehuisvest. 
 
In 1836 verliet hij Pervijze en vertrok hij naar Zevekote nadat hij zijn eigendom verkocht had aan 
Joseph Vandecasteele. In dat jaar duikt voor het eerst de naam ‘De Gouden Leeuw’ op.  
 
Joseph Vandecasteele was net als zijn voorganger een geboren Pervijzenaar (° 1799) en zoon van 
Carolus, telg uit een familie die reeds meerdere generaties te Pervijze verbleef, en Isabella 
Vankemmelbeke, afkomstig van Stuivekenskerke.  
 
Hij huwde met Isabella Ketelers en van beroep was hij brouwer en herbergier. Het is zo goed als zeker 
dat ‘De Gouden Leeuw’ als herberg reeds bestaat sedert 1836 en dat ze voorheen beenhouwerij was. 
De laatste bewoners, Arsene en Denise Lagrou, hebben dus tot 1993 de twee functies die ‘De Gouden 
Leeuw’ voorheen had, kunnen verenigen. 

Uittreksel uit het rekeningboek van de pastoor over de zaak tegen de Zwaan 
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Toen Joseph Vandecasteele in 1870 overleed, nam zijn zoon Marcellinus Vandecasteele het roer over 
en werd hij de nieuwe uitbater van de herberg annex brouwerij ‘De Gouden Leeuw’. 
 

Zo naderen we stilletjesaan het einde van de 
19de eeuw als we als volgende uitbater Emiel 
Decat terugvinden. Emiel Decat was geboren te 
Pervijze in 1853 als zoon van Karel en Anna 
Theresia Ryckaert. In 1883 huwde hij te 
Pervijze met Sylvie Vankemmelbeke. Ook zij 
was een geboren Pervijzenaar. Haar 
overgrootvader was wel afkomstig van 
Stuivekenskerke en op die manier is het zeer 
goed mogelijk dat ze verwant was met de 
grootmoeder van de vorige uitbater, Marcellinus 
Vandecasteele. 
 
Ik veronderstel dat Emiel Decat uitbater werd 
van de Gouden Leeuw vanaf zijn huwelijk in 
1883. Hij bleef het in ieder geval tot 1895 bij 
zijn overlijden. Toen werd Cyriel Rommelaere 
de nieuwe eigenaar. Hij kwam van Diksmuide 
samen met zijn echtgenote Leonie Maes en 
bleef uitbater van de Gouden Leeuw tot mei 
1902. Toen verhuisde hij naar een andere 
herberg op het stationsplein te Veurne. 
 
Na de verhuis van Cyriel Rommelaere naar 
Veurne, kwam de Gouden Leeuw opnieuw in 
handen van de familie Decat. Henri Decat, zoon 
van August en Maria Vandecasteele betrok de 
herberg na zijn huwelijk in 1902. Zijn vader, 
August, was eveneens herbergier geweest aan 
de overkant van de straat, in de herberg ‘A la 
Vigne’ of in het Vlaams ‘In de Wijngaard’. Tegen 
de tijd dat Henri Decat ‘De Gouden Leeuw’ 
betrok, was de ‘Wijngaard’ uitgebaat door Aimé 
Decat, eveneens een zoon van August.  
 
Zo baatten twee broers elk aan de kant van de 
straat een herberg uit. Een anekdote uit die tijd 

vertelt dat beide herbergiers eens elk op hun beurt aan de overkant een glas gingen drinken. Aimé 
dronk en betaalde er bij Henri, op zijn beurt ging Henri aan de overkant met het geld dat hij juist 
ontvangen had van Aimé opnieuw een glas drinken. Aimé ontving en ging terug bij Henri enzovoort 
enzoverder... Het resultaat laat zich al raden zeker ? 
 
Later liet Henri Decat de herberg over aan zijn dochter Jeanne die gehuwd was met Hugo Lagrou. 
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Zijn zoon Arsène en dochter Denise werden de laatste uitbaters van de Gouden Leeuw. 
 
Uiteindelijk, in 2004 kwam er een einde aan het bestaan van De Gouden Leeuw nadat Arsène wegens 
gezondheidsredenen niet langer in staat was achter de tapkraan te staan. 
 

 

Het huwelijk van Hugo Lagrou met Jeanne Decat 

Bij het afscheid in 2004 van Arsène en Denise Lagrou 


