
SAVOYARDS EN FOURNIERS IN VTAANDEREN
EN NOORD-BRABANT. DE MISKENDE MIGRATIE

Inleiding
In sommige gewesten van Vlaanderen wordt een savoyard, schoorsteenveger,

genoemd. Inderdaad de meeste van hen zijn afkomstig uit Savooie. Aanvan-
kelijk zijn het colporteurs ofrondreizende handelaars.

In het artikel "De colporteurs van de vallei van Barcelonnette"t beschrijft
Frans Bellon hoe deze activiteit ontstaan is en uiteindelijk medio de r9e

eeuw totaal is verdwenen.

'§í'anneer de migratie vanuit de vallei van Barcelonnette, ook bekend als

het Ubayedal, begint, kunnen we bij gebrek aan documenten niet achterhalen.

Vermoedelijk al in de loop van de r7e eeu\M en na het verdrag van Utrecht
(r 7 r 3 ) wanneer de bewuste vallei van het hertogdom Piemont naar het konink-
rijk Frankrijk wordt overgeheveld. De landbouw aldaar brengt weinig op zo-

dat de bevolking gedoemd is zijn broodwinning in andere streken te zoeken.

AIs colporteurs duiken zij plots in onze dorpen op om, na het verkopen van

hun waar, even vlug te verdwijnen. Dit verklaart \Maarom we zo weinig schrif-
telijke sporen aantreffen.

Hoewel zebijnaoveral in \7est- en Oost-Vlaanderen terecht komen, zelfs

in Noord-Brabant (Nederland), gebeurt dit praktisch niet in §Tallonië. De
reden hiervoor hebben we niet kunnen achterhalen.

De voornaamste bronnen zijn de akten van de parochieregisters, later

deze van de burgerlijke stand. Vooral in de overlijdensakten vinden we de

namen van rondtrekkende handelaars terug, die door ziekte en ontbering
hier hun leven laten. Sommige onder hen hebben blijkbaar enkele Vlaamse
meisjes kunnen versieren zodat hier en daar huwelijken gesloten worden.

Momenteel is de oudste teruggevonden akte in Maanderen deze van het

overlijden van Jacques Jouffroy (vermoedelijk Jauffred), op z1 aprll 1716 te

Ingooigem. Hij was z4 jaar oud.

Te'§í'aregem hebben we tot nu maaÍ één overlijdensakte gevonden, na-

melijk deze van Joseph Ricaud, overleden op r 7 decemb er r8r7 . Hij was op

7 juni t768 geboren te Fours in de Alpen van de Haute Provence, als zoon

van Jean-Jacques fucaud en Marie Goin. Hierover later meer.

1 Het Bellonneke, nr. 45. Ti.fdschrift van de familie Bellon, lentemaand zor3, p. 838

tot en met 84r.
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Fours
De meeste colporteurs waren afkomstig van de gemeente Fours2, een dorp-
je nabij Barcelonnette, in de vallei van de Bachelard die verder in de Ubaye
uitmondt.

Vanafhet begin van de zoe eeuw is het dorp zo goed als onwolkt en salnen-

gevoegd met lJvernet onder de noemer (Jvernet-Fours.

\Vie nu Fours opzoekt zal begrijpen in welke moeilijke omstandigheden

de "Fourniers"3 leefden. De indrukwekkende smalle Dgoz die van Barcelon-
nette naar Fours slingert tussen de rotsen, is pas in rgor aangelegd. Voordien
moesten de Fourniers de weg ofbeter gezegd, het pad, via de Pas van Fours
(z 1oo m hoog) bewandelen.

Dit neemt minstens acht uur in beslag. Als men weet dat deze weg acht
maanden van het jaar door sneeuw niet begaanbaar is krijgen we reeds een

idee hoe lang de bewoners tijdens de wintermaanden van de rest van de we-
reld afgesloten zijn.

Het centrum van Fours bestaat uit twee gehuchten: Saint-Laurent, 'waar

het kerkje staat en Villar d'Abas. Nog tientallen gehuchten zijn in het ge-

bergte verspreid. Men doet er een beetje aan landbouw gedurende vier à vijf
maanden in het jaar. De gehuchten "Cloche" en "Beaume-Longe" ztln nu
nog enkel bereikbaar via afzonderlijke bergpadjes vanaf "Villar d'Abas". De
bergtocht naar Cloche duurt anderhalfuur en naar Beaume-Longe, vier uur.
Voor deze laatste stellen we vast dat sommige passages voorzien zljn van "fer-
ratas"4 en dus zelfs voor muilezels niet begaanbaar zijn. In beide gehuchten
zijnbijna alle woningen ingevallen en momenteel verlaten. §7ij kregen het

voorrecht in zoo8, van de enige woning die te Cloche nog overeind stond,

een foto te nemen. Van comfort is weinig te merken. Te Beaume-Longe is het

verval van alle woningen even groot.

De eerste gekende reiziger, Michel Darluc, heeft de streek omstreeks

ry84bezocht. ln zijn werk5 vermeldt hij in hoofdstuk vier de Foursvalllei.

De schrijnende toestand van Fours wordt op z5 maaÍt 1789 d.w.z. aan de

vooravond van de Franse revolutie in een klaagschrift6 uiteengezet. Zo ver-
nemen we dat er maar r 5 z woningen voorzien zijn voor 9 3 z mensen, dat er

2 \il/ordt op zijn Maams als "foursse" uitgesproken.
3 In*onaa, van Fours.
4 Uit"r., smal pad dat tegen de steile bergwand loopt en voorzien is van kettingen om

zich aan vast te houden.
5 Histoire naturelle de la Provence, Avignon, t784.
6 Cahier de doléances.
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\Weg van Barcelonnette naar Fours, over het Pas van Fours

Saint-Laurent de Fours. (foto Claude Gouron)
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'§íoning te Cloche. (toestand in 2008)

Woning te Beaume-Longe. (toestand in 2011)
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noch burgemeester, noch arts noch notaris aanwezigis. 's \Tinters gebeuren er

veel ongevallen door lawines, val yan de rotsen en in geval van ziekte worden
ze aan hun lot overgelaten.

In december 1789 krijgen ze gedeeltelijk voldoening door het oprichten
van de gemeente Fours met Alexis Arnaud als eerste "maire".

Opmerkelijk is dat ondanks al deze moeilijke omstandigheden de mees-

ten kunnen lezen en schrijven, vrouwen uitgezonderd. Dus niet vergelijkbaar
met de rest van Frankrijk waar de ongeletterdheid toen veel groter was. Hun
.taal was niet het echte Frans, wel het Provencaals, de melodieuze taal van
Fréderic Mistral. Men mag ervan uitgaan dat hun rondtrekkende handelaars

de basisbegrippen van de taal van de bezochte landen beheersten.

Te Fours krvamen er in de loop van de r8e eeuw slechts tien familienamen
voor: Arnaud, Bellon, Chabrand, Goin, Jauffred, Jean ofJuan, Léautaud of
Leotto, Maurel, Mercheyer en Ricaud. Het gebruik van steeds dezelfcle terug-
kerende voornamen resulteerde in meerdere homoniemen. Om iedereen te

kunnen identificeren gaf men een bijnaam, die dan ook in de notariële akten
werd opgenomen.

Colportage
Colportage wordt in het algemeen beschreven in het boekT van Laurence
Fontaine. De vallei Barcelonnette, ook gekend als de Ubayevallei wordt hier-
in niet vernoemd. Ze maakt ook omzeggens geen melding van migratie naar
Vlaanderen. In het artikel "De colporteurs van de vallei van Barcelonnette"s
van Frans Bellon komen we meer aan de weet over dit beroep.

De colporteur verliet Fours bij het begin van de winter, meestal op het
einde van oktober, begin november met de bedoeling pas in april-mei terug
te keren. Hij reisde te voet en droeg op zijn rug een houten kist met meerdere

laden gevuld met koopwaar.

Meestal kocht hij de koopwaar onderweg, bijvoorbeeld textielwaren in
Lyon en in Picardië of zelfs goederen bij groothandelaars uit Iserlohn in -West-

àlen. Omwille van de schaarste aan muntgeld gebeurde de aankoop op l.«ediet

met de belofte de schuld bij zijn terugkeer te vereffenen.

Op de kaart nr. r is zijn reisroute opgetekend; van Fours naar Barcelon-
nette en verder over Grenoble, Lyon, Dijon, Reims, Mons naar Vlaanderen
of Noord-Brabant.

7 t. roNtarN", Histoire du colportage en Europe, xve - xrxe siècle, Albin Michel 1993.
8 Het Bellonneke, nr. 45. ïjdschrift van de fàmilie Bellon, lentemaand zor3, p. 838

tot en met 84r.
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Afbeelding van een colporteur, vergezeld van zijn oudste zoon, die afscheid neemt van zijn
echtgenote. Op ziin rug draagt hij een houten kist met bovenop een toverlantaarn.

Het hoeft geen betoog dat de colporteur aanzienlijke afstanden te voet

aflegde in de meest ongunstige reisomstandigheden tijdens de winter. Van

overnachdng.in herbergen was er blijkbaar geen sPrake. Dit kunnen we afleiden

uit de politierapportene van de stad Gent voor het jaar tz. §(anneer een col-

porteur zich aan één van de stadspoorten aanbood moest hij verklaren in welke

herberg hij zou overnachten. Stelselmatig antwoordden de Fourniers 'A la
grande étoile", met andere woorden "in open lucht".

In Vlaanderen verkocht de colporteur zijn koopwaaÍ op het platteland,
bij voorkeur in afgelegen gebieden waar de bevolking hem heel goed ont-
haalde, dank z\j de nieuwigheden die hij meebracht. Het gebeurde ook dat

hij spullen op krediet verkocht. Hij was dan wel verplicht om het volgende

jaar opnieuw langs te gaan. Niet te verwonderen dat het soms gebeurde dat,

om verschillende redenen, sommige schulden nooit vereffend werden. Als

een goede handelaar tekende hij alle commerciële verrichtingen op in een

boekje: de aard van de verkochte goederen, de prijs, de naam van zijn klant
en zlln schuld. Uit het bewaard gebleven boeklelo van Barnabé Léautaud
(r83o) vernemen we dat hij klanten bezocht in Anzegem, Elsegem, Ïegem
en §Tortegem.

9 nt Beveren-§í'aas. Scheldedepartement ms. )9oz en 39;-7.
10 p. uanrrN-cuARpENEL, Barcelonnette, privé-archief.
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Noemenswaardig is het verhaallr van de colporteur Jean Arnaud, \Moon-

achtig te Fours, gehucht Beaume-Longe. In r74z schafte hij zich op krediet
goederen aan voor 4r gulden bij Godefridus Van Geel te Rotterdam. On-
dants stellige beloften verdween hij met de noorderzon, zonder zijn schuld

aan te zuiveren, in de overtuiging dat de Hollander hem in de bergen nooit
zou terugvinden. §íe weten al dat Fours heel moeilijk bereikbaar is, laat staan

om de wijk Beaume-Longe te bereiken. Daarin had Jean Arnaud zich ver-

gistl Ondanks de afstand stelde Van Geel een advocaat aan te Barcelonnette

en kreeg Arnaud een dagvaarding van de rechtbank van Barcelonnette. Hi.i

maakte gebruik van alle mogelijke vertragingstactieken. Eerst beweerde hij
dat het voor een buitenlander niet toegestaan was om in Frankrijk te proce-

deren, waarin hij verkeerd was. Zelfs in de r8e eeuw kon een buitenlander
een gerechtsprocedure in Frankrijk inleiden op voorwaarde dat hij een borg
ter waarde van de gerechtskosten neer telde. Op zz augustus 1767 werd hi)
gedagvaard. Jean Arnaud beweerde dathrl zyn schuld reeds in |uni 175r aan

Pierre-Jacques Jauffred, procureurr2 van Van Geel had vereffend. Van Geel

repliceerde dat hij Jauffred hoegenaamd niet als procureur had aangesteld

en dat Jean Arnaud in gebreke bleefom enige kwitantie voor te leggen. In-
gevolge het vonnis van 4 november ry68 werd Jean Arnaud veroordeeld tot
betaling van de schuld met intresten. Deze kon zich hierbij niet neerleggen

en beweerde dan dat de zaak reeds in 1745 werd beslecht, dat Van Geel van

lo,vade trouw was en de schuld een tweede maal opeiste. Volgens Van Geel

had het vonnis van 174, betrekking op een ander geschil. Het dossier van

Jean Arnaud dat we irvagen, bevatte geen eindvonnis. Men mag er dus van

uitgaan dat hij het proces verloor.

Yanaf ry6o klaagden de binnenlandse handelaars over de colporteurs die

beschuldigd werden van het voeren van oneerlijke concurrentie. Ondermeer
door de nering van de merceniers van Gent die "requesten" indienden bij de

Oostenrijlse regering te Brussel om deze leurhandel in te dijken. Het Franse

bewind loste dit probleem op door het opleggen van een patentrecht voor
iedereen.

11 v. anNAuo, Fours, privé-archief
t2 In h"t Ancien Régime kon men naast de advocaat ook een procureur aanstellen,

d.wz. een procuratiehouder die bevoegd was om de gerechtigde op de rechtbank te
vertegenwoordigen.
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Familie Ricaud
\7e bemerken dat van deze familie drie broers Ricaud naar Vlaanderen uit-
weken.

. Jean Frangois Ricaud huwde te \lielsbeke met Barbara Desplenter,
vroedvrouw.

. Jacques Ricaud belandde te Nevele en huwde er met Marie Marguerite
Leotto, de weduwe van Jean Gorgon Fredericq. Daarna trad hij nog
twee maal in het huwelijksbootje. Te Nevele, waar hij een politieke
rol vervulde, was zijn bijnaam "le Perrico" of "le père Ricaud". Jan
Luyssaert beschreefdeze figuur in een artikell3.

. Joseph fucaud kvam eerst in Oostrozebeke wonen waar hij metJoanna
Rosa De Blocq trouwde. Hij verhuisde naar §Taregem waar hij op t7
december r8r7 overleed. Het echtpaar had zes kinderen die op hun
beurt naar Anzegem uitweken. Vermoedelijk zijn er wel nog nazaten.

Naamdragers fucaud hebben we niet meer gevonden.

Familie Bellon
Sébastien (in Vlaanderen Sebastiaen) geboren te lJvernet (wijk Agneliers) en

daarna naar Fours verhuisde, was de eerste Bellon die uitweek. Met zyn va-
der Pascal kwam hij regelmatig naar Vlaanderen. Hij vestigde zich definitief
te \(/etteren waar hij met Joanna Philippa Van der Linden trouwde. Deze

staak die zich later in drie staken verder
zette, namelijk te Boom, Aalst en Ant-
werpen, heeft aanzienlijk veel nazateÍ:
en naamdragers. De historicus van de

familie, Frans Bellon, verzamelde alle

genealogische gegevens en richtte met
familieleden een familievereniging op.

Voor zover ons bekend is dit de enige

familie afkomstig uit Fours die haar
familiegeschiedenis heeft uitgestippeld.

Om de familiebanden nog meer
aan te halen organiseerden zij in ry78
een "pelgrimstocht" naar Fours, IJver-
net en Barcelonnette. In hun gezelschap

bevond zich de meester-glazenier Ivo
Bakelants. Blj deze gelegenheid maakte

13 Het Land van Nevele, decembe Í zoÍ:., p.43 tot en met to.la Het Bellonneke, nr. 8. Tijdschrift vanàe familie Bellon, wijnmaand ry78.

Savoyards en Fourniers in Vlaanderen en Noord-Brabant
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Frangois Ricaud
t vóó( 1748

Madeleine Léautaud
t na'1748

Jean-Jacques Ricaud
t Mezel 5 Sept '1773 (431273)

« environ 40ans, berger, oiginaire de la vallée de la Bonnette »
citaat uit het P.R. der huwelijken van Fours

x te Fours - 8 oktober 1748

Marie Goin
dochter van Pierre Goin & Anne Ricaud

" 12iuli 1732
t FouB Bayasse 14 november 1782

Jean Fransois Ricaud
' Fours 6 januari 1761
koopman te Ooigem

getuige huwelijk te Nevele 3 feb
1787

x te Wielsbeke 7 jan.1790

Barbara Desplenter
' Wielsbeke €. 1750

vroedvrouw

Jacques Ricaud
gezegd "le Pefrico"

Gemeente raadslid te Nevele in 1827
' Fours 25 maart 1763
t Nevele 16 maart 1853

1' x te Nevele 3 febíuati 1787

Marie Marguerite Leofto
' Fours 4 mei 1741

t Nevele 16juni 1809

Joseph Ricaud
" Fours 7 juni 1768 (166/418)

dagloner, colporteur
getuige huwelijk te Wielsbeke 7 jan 1790

t Waregem 17 december'1817
x te Oostrozebeke,23 aug.1791

Joanne Rose De Blocq
' @.1767

2'x te Nevele 23 nov 1814

Marie Francisca van de Velde
" Dendermonde 28 feb '1770

ï Nevele 28 okt 18'15

Thérèsia Ricaud
'Oostrozebeke 20 mei 1792

Peter Jean FranEois Ricaud van Ooigem
t Anzegem 1 9 juni 1838
x23 mei'1821 Frédéric Demets

Joseph Ricaud
" Oostrozebeke 20 januari 1 794
Peter : Jacques Ricaud

Eugénia Ricaud
" Oostrozebeke '14 oktober 1795

ï Waregem 7 maart 1861
x waÍegem 22 au9j822 - Piene Bohez

Barbara Ricaud
" Waregem 14 Frimaire Jaar 6

4 de@mbeÍ 1797
ï Waregem 24 Pluviöse Jaar 9

í3 febÍuari 1801

Jacques Fréderic Ricaud
'Waregem 15 Fructidor An 11

2 september í803
x Anzegem 17 november 1830 - Angèle
Degroote

Rosalia Frangoise Ricaud
'waregem 6 juli 1806
x Waregem 14 aug 1829 - Piere Hanssens

3'x te Nevele 24 april 1824

Antonia De Cock
' Nevele 20 mei 1785
t Nevele 28 mei 1 863

Elisabeth Ricaud
' Ooigem 27 feb. '1791

Colette Ricaud
23 iaat in 1814

Stamboom fucaud
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hij een glasraam en schonk dit aan het kleine kerkje van Saint-Laurent te
Fours. Het stelt de heilige Sebastiaan voor met onderaan rechts de wapens
van Barcelonnette en links de leeuw van het graafschap Vlaanderen. Het
hoeft geen betoog dat deze familiegroep door de plaatselijke overheid hartelijk
ontvangen werd. Een verslag is terug te vinden in het artikel van Frans Bellon
in het familietijdschriftla.

Familie Léautaud in Noord-Brabant (Nederland)
De broers Joseph en Jean-Baptiste Léautaud, zonen van Pierre Léautaud
en Catherine Léautaud, zijn naar Zuid-Nederland uitgeweken. Joseph naar
Fijnaart, waar hij in r8o4 verongelukte en Jean-Baptiste naar Steenbergen.

Vier kinderen van Joseph Léautaud, nog te Fours geboren, weken op hun
beurt uit naar Nederland. Hieronder bevond zich een meisje wat nogal uit-
zonderlijk was. Ze vonden er verwanre zielen in Brielle, Sommelsdijk en

Delft. Momenteel zijn er nu nog naamdragers Léautaud in Nederland. Een

telg van deze familie, nl. Alexis Léautaud, gezegd Bidoise , (Fours "r7 februari
1796 - Brielle 4 februari :'875), zoon van Joseph Léautaud werd in fi24 in
de Hollandse Nationale Militie ingeschreven maar kon dankzy de loting aan

de inlijving onrsnappen.

Familie Leotto
ln ry4o maakte Louis Fredericq in zijn boekl5 over de àmilie Fredericq-
Beaucame op bladzijde ro en r r gewag van deze familie. Deze geschiedenis
werd uitvoerig behandeld in het tijdschrift "Het Land van Nevele"16. Na
het raadplegen van bijkomende bronnen was het mogelijk in zorr een

publicatielT uit te brengen met bijwerkingen en verbeteringen voor het Franse

publiek. Hierin vernemen we dat Denis Leotto en Anne Chabrand die op z

februari r7z9 te Fours huwden, bij het aanbreken van de winter op 8 oktober
1748,het dorp voorgoed verlieten. Samen met hun zes kinderen yestigden ze

zich niet in Vlaanderen maar wel in Sorbais, een klein dorpje in de omgeving
van Vervins (Picardië). Te Sorbais krvamen er nog vier kinderen ter wereld.
Omstreeks ry6o-t765 zijn de kinderen, ondertussen volwassenen, hun eigen

weg gegaan:

. Jean Leotto "dit le jeune" woonde omstreeks ry6o d. te Lokeren waar
de meeste van zijn kinderen ter wereld loaramen. Nadien woonde hij
te Nevele en nog later in Sorbais. Toen de eerste Franse revolutionaire

14

15

t6

Het Bellonneke, nr. 8. Tijdschrift van de familie Bellon, wijnmaand r978.
L. FREDERIceT notes sur la Famille Fredericq-Beaucame, Gent r94o. Niet in de handel
verkrijgbaar.
Het Land van Nevele, maart zoo7. De àmilies Fredericq en Léautaud te Nwele r 7 5o-
t83o, p. 47 tot en met 7t.

17 Histoire et généalogieAxonaise, nr. rr, 2e semesrre 2orr, p. 13 ror en met 39. Les
pérégrinations de la famille Leotto.
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Het "passavant"of geleibil.fette hem op 3 oktober ry74teEeHo uitgereikt,
toont de li.fst van de koopwaar die hij van Lokeren naar Eeklo meebrengt.
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troepen, onder leiding van generaal La Bourdonnaye, in november
t79z Oost-Ylaanderen binnenvielen, vertoefde hij te Lokeren. Hij
bemiddelde er tussen de militairen en de gemeentelijke overheid ten-
einde plunderingen en geweld te voorkomen. Als beloning kreeg hij
twee stukken lijnwaadt8. Tot op heden vonden we zijn overlijdensplaats
en -datum nog niet terug.

Jean-Baptiste Leotto "dit l'ainé", zijn oudste broer, woonde aanvan-

kelijk samen met zijn broer in Lokeren maar keerde omstreeks r766,
nadat ze besloten hadden, afzonderlijk zaken te doen, naar de Haute
Provence terug. Hij kocht er in Saint-Pons (wijk Thto) een eigendom
van zijn naamgenoot Barthélerny Léautaud.
Pierre Jacques en zijn zus Anne-Marie Leotto weken uit naar Ninove
waaÍ ze respectievelijk in ry77 en r78r in het huwelijk traden.
Marie-Marguerite Leotto, oÍtze vooÍzaat, week uit naar Nevele waar
ze in 1775 huwde met Jean Gorgon Fredericq, een handelaar uit
Lotharingen. Met haar man richtte ze er eeÍt handelszaak op \Maar

colporteurs zich konden bevoorraden. Te Nevele overleed haar vader
Denis Leotto op Jo september 1768 en haar man op 8 november
r78r. Met haar tweede echtgenoot, Jacques fucaud, bouwde ze de

handelszaak verder uit tot aan haar overlilden in r8o9.

Verkoop op credit gaf aanleiding tot veel geschillen, die meestal op de recht-
bank werden beslecht. Zo ook voerden de gebroeders Jean en Jean-Baptiste
om het minste een proces. Het laram zo ver dat Jean een procedure tegen

zijn broer Jean Baptiste liet inleiden wegens onbetaalde wissels. Jean Baptiste
werd in het ongelijk gesteld. Het haram wel terug goed tussen de broers, want
in een volgend geschil met een derde, stelde Jean vanuit Lokeren zijn broer
als procureur aan.

Ondanks dat hij een procureur had aangesteld in een ander geschil, ver-
klaarde Jean, woonachtig te Lokeren, op een bepaald ogenblik op de recht-
bank, dat hij speciaal te paard van Lokeren naar Barcelonnette was afgezakt
na een afstand van zoo mijlen te hebben afgelegd.

o... Le TJuillet 1777 au Grefe d.e laprefecture de Barcelonnette et?ar deuant
nous grffier soussigné est com?dru le Sieur Jean Leotto le jeune marchand étably

en la uille de Lohadda en Flandre... lequel nous a déclaré molennant serment

étre party exprez à cheual de la dite aille de Lohade et étre uenu en cette dite
uille distante de la première de deux cents lieueil ou enuiron pour poursuiure le
jugement du procez pendant en ce tribunal contre le Sieur Joseph Jaufred né{

l8 OudarchiefLokeren, nr. r37.
19 e.n- Brussel - r ro3- Raad van Financiën - Nr 7 5 8 r.
20 Lok r.rr.
21 zoo lieues = ongeveer 8oo km.
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Denis LEAUTAUD (Leotto)
(zoon van André Léautaud & Jane Mercheyer)
' Fours 20 april '1710 - ï Nevele 30 sept 1 768

x Fourc 2 aug. 1729
wijkt uit op 8 okt. '1748 naar Sorbais, Picardië

Anne CHABRAND
(dochter van Honoré Chabrand en ? )

" Fours 7 februari 1 7'l 1 -t Sorbais 13 dec. '1762

Jean-Baptiste Fours 24juni 'Í73'l

Rosalie: ' Fours 7 april 1736 - t Sorbais 23 mei 1756
Joseph l: ' Fours 2 maart 1738
Jean ca.1739
André ' Fours 24 feb. 1740
Laurent' 24 april 1743 - t Nevele, '1 1 Floréal Jaar I
Claire : Fours " 5 mei '1745 - ï Fours '13 mei'1745
Joseph ll:' Fours 11 mei 1746 -t Sorbais 11 juni1756
Pierre Jacques Sorbais 'l mei 1749 - ï Brussel 1410911798

x Ninove 13 juli 1777- Marie Marthe Riccaud
Jean-Joseph Sorbais 7 nov.'1750 - t Lokeren 22 jan.'1769
Anne Marie I " Sorbais 17 juli 1752 - ï Sorbais 25 okt. '1752

Anne-Marie ll Sorbais2 juni 1755- t Ninove 26 maart 1799
x Ninove 22 mei 1781 - Gréooire Coooens

Marie Marguerite LEAUTAUD ( Leotto )
" Fours, parochie. St Laurent (Barcelonnette) 4 mei 1741

ï Nevele 16 juni '1809

x Nevele 21 februari 1775

Jean (Joannes) Georges (Gorgon) FREDERICQ
(FRTDRTCK)

' Richemont (Lotharingen - dép. Moselle) I sept. 1 749
ï Nevele 8 nov. 1781 (32jaat)

2" huwelijk te Nevele, 3 februai 1787

Jacques RICAUD
" Foure 25 maaft 1763 - t Nevele 1 6 maaft 1 853

zoon van Jean Jacoues Ricaud & Marie Goin

Jéróme FREDERICQ
'Nevele 30juni 1782

« écivain »t klerk, bleker,
landbouwer

ï Landegem 'l okt. 1866
x 2 mei 1821

Francisca VERCAUTEREN
" Drongen 29 aug. '1795

ï Nevele 22 dec. 1837

Joseph FREDERICQ
" Nevele I nov. 1776 - t Sottegem 28 mei 1840

GreffierVredegerecht Hezele ( ? - 1807)
Vrederechter Zottegem (1807 -jan. 1 840)

Vrederechter Herzele ('l 823 -1 831 )
x Herzele 20 Prairial An I (9 juni 1 801 )

Marie Thérèse DE SAEDELEERE
' Herzele 6 feb. 1 768 - t Sottegem 24 okt. 1836

dochter van Rochus De Saedelèere & Anna MaÍia de Winler

Jacques
FREDERICQ

'Nevele 19 april '1778

ï Nevele 6.ian. 1824
gemeentesecretaÍis

te Nevele
x Nevele 24 feb. 1813

Marie COMPARÉ
(1791- 1879\

Jean Baptiste
FREDERICQ

" Nevele 20 dec. 1 780
t Brugge 24 feb. 1834

«écivain»-klerk
GreÍÍer Vredegerecht

Hezele
van 1807 tot 1818

Jean-Baptiste FREDERICQ
' Hezele 26 feb. 1800 (aKe van bekendheid)

ï Sottegem 19 april í871
GreÍÍer Vredegerecht Kruishoutem - Herzele

Burgemeester van Zottegem (1 859-'1864)
x Sottegem 22 sept. 1830
Pauline DROISSART

' Sottegem 10 Brumaire Jaar 7 (31 ocrober 17sB)

t Eecloo 13 dec. 1872 174 jaaÍ)
dochtervan Maximilien Droissad & Marie Thérèse vàn Herzeelë

César Alexandre FREDERICQ
' Nevele 14 mei 1 8'l 7 - ï Gent 3 jan. 1 887

geneesheer te Gent
x 1849

Olive Bathilde HUET
" Sens 27 jan. 1827 - t Gent I feb. '1865

Marie-Catherine FREDERICQ
' Sottegem 16 juli 184'l
ï Gent 12 mei 193'l

x 2 oktober 1 861 te Zottegem

Hippolyte DE ZUTTER
' Somergem 15 mei '1832

ï Eecloo 1 0 maart 1894
Geneesheer, dipl Univ Gent 4 aug. 1860

1. Prof. Paul Fredericq (1850-1920)
2. Baron Léon Fredericq (1851-1935)
3. Hélène Fredericq (1852-1914)
4. Lia Fredericq (1854-í896)
5. Véronique Fredericq (1855-1915)
6. Simon Fredericq (í857-í934)

Charles DE ZUTTER
' Eecloo 4 dec. 1863 - ï Waereghem '12 maarl

1928 -lndustrieel te Waregem
x Gent 8 Íeb. 1900

Marguerite TAELMAN
' St Laureins 18 feb. 1 875
ï Waereghem, 1 feb. 1937

Victor DE ZUTTER
'Waereghem 27 dec.1900 - ï Waregem 22

februari.l 967 -lngenieur - lndustrieel
x'12 sep.1940

Marie Jeanne VAN DER LINDEN
' Gentbrugge 1 sep. 1910
ï Waregem 17 okt. 1997

Stamboom Leotto & Frédericq
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du bameau de Clucheirenc (Cloche) dans le uallon de Fours et contre Jean BrE

ChabranÈ2 marchand colporteur et roulant du hameau du Wllar dAbas..."23

Familie Maurel
Het vermelden waard is het verhaal van Jean-Baptiste Maurel, geboren te
Fours (gehucht Cordier) op z3 april ry84, als zoon van Pierre Jacques Maurel
en Marie Léautaud. \Tanneer hij juist uitweek vonden we niet terug, wel
woonde hij al in het begin van de r9e eeuw te Brugge, waar hij het beroep
van landmeter uitoefende. Hoe hij de stap van colporteur naar landmeter
zette blijft nog steeds een raadsel. In rSro heeft hij met drie andere Fransen
(Dabencourt, Jean-Frangois Gerbaulet2a en Vasseur) het eerste kadastraal

plan van de stad Brugge getekend25. Dit gebeurde onder impuls van keizer
Napoleon. Later werd hij onwanger der belastingen, eerst te Leffinge, daarna
te Rumbeke, waar hij ín :'843 overleed.

Hij was te Brugge gehuwd met Rosalie De Zttter (1781-1859), één

van de zussen van oÍ7ze voorzaat Pieter-Jacobus De Zutter (t749-r826).

]ean-Baptiste Maurel laat wel ÍrazateÍr maar geen naamdragers na.

Een zekere Joseph Maurel geboren op 20 maart Í7i9 te Fours overleed op
jeugdige leeftijd in Vlaanderen. Uit de parochieregisters van Fours vernemen
we dat zijn weduwe, Anne-Marie Goin, een rweede maal wou huwen. In de

huwelijksakte van 17 september t759 heeft de pastoor van Fours, op basis

van een attest, uitgereikt door de kerkelijke overheid van Gent, opgetekend
dat haar eerste man begraven was in de "paroisse de Hiquelo, diocèse de Bru-
se". Pas na het luidop uitspreken identificeerden we de parochie Eeklo in het

diocees van Brugge. Joseph Maurel overleed te Eeklo op ro mei 17 i9, amper
zo jaar oud. Dat er administratieve contacten bestonden tussen Maanderen
en de Haute Provence is hiermee bewezen.

Sporen van Fourniers - zie bijlage r
Ondanks dat de uitwijkelingen van Fours beperkt blijven tot de Bellons in
Vlaanderen en de Léautauds in Nederland, zljn er ontelbare nazaten van
Fourniers in onze contreien die het niet eens weten. Meer Fourniers kunnen
via genealogische sites misschien gevonden worden.

Charles DE ZUTTER

" ;r,eN narrrsrE cHABRAND, broer van Anne Chabrand, was ook aktief als leurder
in Vlaanderen, maar we hebben nog geen schriftelijke sporen van zijn activiteit
gevonden.

23 Archives Départementales de Haute Provence, Digneles-Bains, Reeks b - Nr 4o r.
24 ;.r. cr,nueulrr, "Champlitte 7 juni t786 - ï Aalter 3o jtni fi63, huwde in r 8 r 3 met

Marie Anne De Zttter, zus van Rosalie.
25 Het Napoleontische kadasterpian van Brugge (r 8 r r-r 8 r z). Zie M. Ryckaert, Brugge,

Kunst 6 geschiedenis, r98 j.
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BrJr.A.GE l
Huwelijken

. Amsterdam (NL) - ry43: Jean Léautaud met Jacomijntje Dullenraad

. Amsterdam (Nr) - 1769: Barthelemy Léautaud met Hendrica Broekhuijzen

. Nevele - t77 5: Marie-Mtrguerite Leotto met Jeàn Gorgon Fredericq

. §í'aterland-Oudeman - t787: Lawent Jauffred met Maria Carolina Steegers

. Nevele - t787: Marie-Marguerite Leotto met Jacques Ricaud

. §lielsbeke - t79o: lean Frangois fucaud met Barbara Desplenter

. Oostrozebeke - r79r: Joseph Ricaud met Joanna Rosa De Blocq

. Lotenhulle - ry97: Joseph Chabrand met Maria Anna Demaegdt

. Dinteloord (Nr) - 1797: Jean Baptiste Léautaud met Anna Maria yan As

. Steenbergen (Nr) - (1797): Laurent Léautaud met Maria Anna Dekkers

. Lotenhulle - Jaar 7:Jeal Baptiste Léautaud met Colette Chabrand

. Steenbergen (Nl) - r8o8: Joseph Léautaud met Anna Cath. van de Eshout

. Hulst - r 8 r r: Joseph Arnaud met Clara Christine Luypaert

. Esen - r 8 r r: Denis Ricaud met Rose Catherine Morreel

. Knesselare - r 8 r r: Jean-Joseph llautaud met Marie Thérèse Verheye

. Nevele - r 8 14: Jacques Ricaud met Maria Francisca van de Velde

. Sommelsdijk (nr) - 1816: Jean léautaud met Alida de Boy

. Dentergem - r 8 r 8: Laurent Arnaud met Francisca Vandeveidero

. Steenbergen (Nr) - r8zz: Arne-Marie lÉautaud met Jan Geers

. Gits - r8z3: Joseph Léautaud met BarbaraJoye

. Nevele - r 824: Jacques fucaud met Artonia De Cock

. Brielle (Nr-) - r8z4: Alexis Léautaud met BernardinaJohanna Palliarguos

. Steenbergen (Nr) - r 826: Anne-Marie Léautaud met Jan Vennincl«

. Gits - r 8 3 8: Jean Baptiste Léautaud met Coleta Tèmpelaer

. Gent - r84o: Jean Baptiste Léautaud met Coleta Chabrand

. Diksmuide - r 844: Jean Joseph Ricaud met Maria Theresia van Biervliet

' Ichtegem - 1846:Jean BaptisteJauffred met Isabelle Blasia Dhulst
. Diksmuide - 1846: Laurent fucaud met Marie Louise Blomme
. Steenbergen (NL) - r 8 5 3: Jean Honoré Arnaud met Isabella Vennincl«
. Doornik - r869: Jean Joseph Polycarpe Léautaud met Hortense Barbieux

' Bergen-op-Zoom (NL) - r875: Laurent léautaud met LaurentinaVeraart

Overlijdens
. Ingooigem - r716: Jacques Jauffred (Jouffroy)
. lVielsbeke - r75o: LaurentJauffred (|ouffroy)
. Lokeren - 1757:Jean Baptiste Léautaud
. Eeklo - 1759: Joseph Maurel
. Nevele - ry68:Pierre Léautaud
. Nevele - 1768: Denis Leotto
. '§í'aterland - Oudeman 1788: Honoré Jauffred
. W'aterland- Oudeman 1789: LaurentJauffred
. Fijnaart (Nr) - r8o4: Joseph Léautaud
. Sluis (Nl) - r8o6: Jean Maurel
. Steenbergen (Nr-) - r8o8: Jean Baptiste Léautaud
. Nevele - r8o9: Marie Marguerite Leotto
. §Taregem - r817: Joseph Ricaud
. Koewacht - r8z3: Pierre Jacques Chabrand
. Dilamuide - r8z3: Denis fucaud
. Ichtegem - r8z3:JeanJoseph Pascal
. Beselare - r8z7:Jean Franqois Arnaud

26 Zie ook artíkel van Bolle tot Boulez te Varegem vanJ.P Verhelle.
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. '§í'ontergem - r8z7:Jean Baptiste [lautaud

. Steenbergen (ur) - r8z8: Joseph léautaud

. Oedelem- r834: LaurentAlexisJauffred

. Brielle (Nr) - r 8 3 5: Alexis Ilautaud

., W'ontergem - r838: LaurentArnaud

. ' Gent- r839:JeanFrangois Ricaud

. lotenhulle - r84o: Joseph Chabrand

. Steenbergen (Nl) - r84r: l,aurent Ilautaud

. Sluis (Nl) - r84r: PiereJacques Léautaud

. Rumbeke - r843: Jean Baptiste Maurel

. Aartrijke - r 8 yo: Jean Baptiste Jauffred

. Nevele - r8y3: Jacques Ricaud

. Dordrecht (Nl) - 18i6: Jean Baptiste IÉautaud

. Delft (Nr) - 1858: Jean llautaud

. Oostburg (Nr.) - r859: LaurentJauffred

. Lichtervelde - 1868: Jean Baptiste Léautaud

. Oostende - r87o: I-aurent Ricaud

. Brugge- t87r:JeanBaptisteArnaud

. Steenbergen (Nr) - r87z: Anne-Marie IÉautaud

. Gent- t877:JeanBaptisteléautaud

. Breda (ur) - r9o8: Laurent IÉautaud

Conscriptie
. Nevele - Jaar 7 : Jean Joseph lÉautaud
. Brielle (ur) - r8r7: Alexis llautaud
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