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62. De herberg “Het Vergulde Glas” en zijn inwoners in de 18de eeuw 
 

De herberg “Het Vergulde Glas” bestond reeds in in 1531 toen ze bewoond was door Mores Van 
Woumen die aan de kerk van Sint Catharina Capelle 2 schellingen moest betalen als rentegeld op een 
stuk land van 69 roeden en die gelegen was “onder de huusinghe gheheeten tglas op de 
noordoosthouc van sprochiepaepen huussticke”. 

Deze herberg was gelegen in de Pervijzestraat waar vroeger de Welvaertwinkel was vlakbij de ingang 
tot de Molenstraat. 

Op 21 januari 1717 wordt de herberg voor 13/24 delen verpacht aan Joannes Selders. De 13/24 delen 
behoorden toe aan de parochie en dis van Sint Catharina Capelle en de overige 11/24 delen, de 
stallingen, waren eigendom van Joannes Selders zelf. Hij pacht de herberg “ter westzijde van de 
platse” vanaf mei 1717 voor 10 ponden per jaar en dit voor de zes volgende jaren. 

Op 23 september 1728 wordt de herberg verpacht aan Vincent Vandenberghe voor alle 24 delen. Over 
deze nieuwe pachter valt één en ander te vertellen maar eerst enkele aantekeningen uit de akte die 
werd opgemaakt door de wetheren van Berkel betreffende de verpachting. 

De herberg wordt verpacht voor de 6 volgende jaren vanaf mei 1729. 13/24 delen pacht Vincent 
Vandenberghe aan “deeser heerlichede ende aenden disch van Sinte Cathelijne Capelle”. De overige 
11/24 pacht hij aan Joannes Selders, zoon van Joannes. 

De belastingen (pointingen ende tauxatien) zijn ten laste van de pachter bovenop het gewone 
pachtgeld. Het cijnsgeld van jaarlijks 4 ponden moet de pachter betalen aan de pastoor. Het 
onderhoud van de glasvensters is ook ten laste van de pachter en er moet iemand voor hem borg 
staan. Indien er geen borg is gevonden voor 01 mei 1729 zal de verpachting nietig worden verklaard. 
Op 21 april 1729 verschijnt Joannes Franciscus Vercaemer, koster, voor de schepenkamer om te 
verklaren dat hij bereid is borg te staan voor Vincent Vandenberghe. Tot slot wordt aangestipt dat er 
geen “refectien” (herstellingen) mogen gebeuren zonder toestemming van de wetheren van Berkel. De 
akte wordt ondertekend door Vincent Vandenberghe, de burgemeester Joannes Spyckynck, de 
schepenen Jooris De Wynter, Pieter Speel, Pieter Desmedt, J. Bancour, Pieter Veranneman en tot slot 
door de medeëigenaar Joannes Selders. 

Vanaf 1732 is de nieuwe pachter “Sieur” Bernardus Millevert, vanaf 1738 is het Stephanus Boucneau 
en vanaf 1742 Joannes Annijs. Hij wordt opgevolgd door Pieter Joannes Ghyselen. In 1757 is het 
Francis Louagie die de herberg uitbaat. Pieter Van Acker wordt de uitbater vanaf 1771 en na zijn dood 
hertrouwt zijn weduwe met “baas” Goemaere, zoals hij genoemd wordt. 

Deze laatste blijft achter de tapkast van het Vergulde Glas staan tot in de Franse tijd. 

Nu keren we terug naar Vincent Vandenberghe die nog in deze eeuw nakomelingen had te Pervijze 
(zie afstammingslijst hierna). Emma Vandenberghe, de grootmoeder langs vaderszijde van mijn 
moeder Christiane Vandenberghe, was een rechtstreekse afstammeling van deze herbergier van “Het 
Vergulde Glas”. Vincent Vandenberghe, zoon van Pieter en Maria Philips, belandde te Pervijze in 1720 
toen hij er in Sint Catharina Capelle huwde met Maria Anna Decroos, dochter van Philippus. Nog 
hetzelfde jaar wordt een eerste kind geboren : Bonifacius Jacobus. Zijn doopmeter werd Joanna 
Schreel, echtgenote van Paulus Vandenbroucke die de uitbater was van de herberg en wethuis “Het 
Gulden Vlies”. 

In 1722 zag Joannes Franciscus het levenslicht gevolgd door Maria Josepha in 1724. Josephus werd 
geboren in 1726 en een zekere Petrus Vandenberghe van Avekapelle, misschien zijn grootvader, werd 
de dooppeter. 

De volgende in de rij was Joanna Theresia die in 1728 werd geboren en gedoopt zoals al haar broers 
en zusters in het kerkje van Sint Catharina Capelle. In 1730 was het de beurt aan Perpetua Jacoba, de 
eerste die geboren werd in Het Vergulde Glas : haar dooppeter was Stephanus Boucneau, één van de 
latere uitbaters van dezelfde herberg. 

Het laatste kind geboren in Het Vergulde Glas was Isabella Francisca, dit in 1732. Haar peter was 
Josephus Vandenberghe van het Noordfranse Ghyvelde en haar meter was Maria Duocquet, 
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waarschijnlijk een verwante van de griffier van Berkel. Dan hield Vincent Vandenberghe het voor 
bekeken in Pervijze. 

Na amper 3 van de 6 jaar pacht vertrok hij naar Bulskamp waar in 1735 nog een dochter Anna 
Philippina werd geboren en in 1737 ook nog Regina Prudentia. In 1738 overleed zijn vrouw maar hij 
hertrouwde met Pieternelle Bertens, dochter van Guillaume en Pieternelle Wyckaert. Bij haar kreeg hij 
in 1753 nog een zoon Pieter Vincentius. Hetzelfde jaar overleed Vincent Vandenberghe op 31 juli. 

Uit de toen opgemaakte staat van goed kunnen we nog enkele zaken aanstippen. Bij zijn overlijden 
waren nog slechts 3 kinderen in leven. Bonifacius die te Veurne-Bewesterpoort woonde, Joannes 
Franciscus die in Veurne-Sint Denijs woonde en de minderjarige Isabella Francisca die verweest werd 
“ter kamer van wesery deser Stede (= Veurne) ende kasselrij”. Voor haar werden twee voogden 
aangesteld in de persoon van haar oudste broer Bonifacius en Pieter Jacobus De Croos, timmerman te 
Pervijze, waarschijnlijk een oom. 

Tot zijn overlijden was Vincent Vandenberghe nog steeds herbergier want bij het opmaken van de 
staat van goed werden in het huishouden brandewijn, jenever, 17 bierkannen met deksel... 
genoteerd. In de kelder bevonden zich nog drie en een kwart tonnen bier en ettelijke flessen wijn. Het 
sterfhuis heeft ook nog “te goed op diversche persoonen over theire door hun gedaen”. Aan Frans 
Baeselen, brouwer te Bulskamp, heeft het sterfhuis nog schulden voor levering van “grootbier” en 
Sieur Nicolaes Duclos, wijnsteker, moet nog betaald worden voor het leveren van wijn.  
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 AFSTAMMINGSLIJST VAN VINCENTIUS VANDENBERGHE  

         

I VANDENBERGHE Vincentius  geb. ?    
     ovl. Bulskamp 1753   
  gehuwd met DECROOS Maria     

         

II VANDENBERGHE Joannes  geb.St Cath. Capelle 1722  
     ovl. ?    
  gehuwd met HENEMAN Maria     

         

III VANDENBERGHE Constantinus  geb. Veurne Sint Denijs 1760  
     ovl. ?    
  gehuwd met QUETSTROY Augustina    

         

IV VANDENBERGHE Eugenius  geb. Gistel 1793   
     ovl. Zevekote 1863   
  gehuwd met DECRAEMER Sophia    

         

V VANDENBERGHE Felix  geb. Schore 1839   
     ovl. Malô les Bains (F) 1917  
  gehuwd met DEWILDE Sophia geb. Pervijze 1833   

     ovl. Frankrijk 1914-1918   

         

VI VANDENBERGHE Emma  geb. Pervijze 1863   
     ovl. Pervijze 1953   
  gehuwd met VANDENBERGHE Louis  geb. Pervijze 1867  
     ovl. Pervijze 1911  

         

VII VANDENBERGHE Omer  geb. Pervijze 1904   
     ovl. Diksmuide 1994   
  gehuwd met NIVILLE Adriana  geb. Pervijze 1906   
     ovl. Veurne 1980   

         

VIII VANDENBERGHE Christiane      gehuwd met DECLERCK Omer   
 VANDENBERGHE Ferdinand      
 VANDENBERGHE Maria      
 VANDENBERGHE Margaretha      
 VANDENBERGHE Jozef      
 VANDENBERGHE Willem      
 VANDENBERGHE Ludwina      
 VANDENBERGHE Johan      
 VANDENBERGHE Johanna      

 

 


