
 

Erfgoeddag in Sint-Lievens-Houtem 
“De appel valt niet ver van de boom!” 
 
Heemkunde Houtem zet drie families in het licht die hun beroep 
doorgaven van generatie op generatie: 
 

  Familie Lafort, dierenartsen 
Louis, Gaston, Chantal en straks ook Vinke,  vier generaties 
dierenartsen in Sint-Lievens-Houtem.  
 

  Familie Pede, herbergiers  
In Houtem gaat iedereen wel eens een pint drinken of stoofvlees 
eten “bij Pede”. Vandaag staat de derde generatie Pede’s in het 
café dat populair is bij alle leeftijden. 
 

 

  Familie Van De Slijke, witlooftelers 
Begin vorige eeuw werd het witloof geïntroduceerd in onze streek. 
Het zogenaamde ‘witte goud’. De familie Van De Slijke teelt het al 
drie generaties lang.  
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VOORWOORD 
 
 
ERF!”, het erfgoedthema van dit jaar, laat niets 
aan de verbeelding over. Of toch?  
Bij het erven van iets denken we met z’n allen 
aan huizen, geld, meubelen, kunst, juwelen,… 
Maar de drie families die we in het licht zetten 
op Erfgoeddag gaven elkaar ook iets anders 
door.  
Van generatie op generatie gaven zij veel meer 
door dan enkel materiële zaken. Zij gaven iets 
door wat in hun bloed stroomt, een passie 
voor hun werk en talenten die dit werk 
verheffen tot topkwaliteit.  
 
Familiebedrijven die van generatie op 
generatie worden overgenomen zijn helaas 
een uitstervend ras. Wij zijn dan ook dankbaar 
in onze gemeente dat wij drie mooie 
voorbeelden kunnen presenteren. 
 
De families Pede, Lafort en Van De Slijke staan 
met recht en rede centraal op deze 
Erfgoeddag. 
 
We wensen u veel plezier op deze Erfgoeddag! 
 
Het bestuur van Heemkunde Houtem en de 
medewerkers van “Erf!”. 
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Familie Lafort: 4
de

 generatie dierenartsen 

  DOOR CHANTAL LAFORT 

 

Mijn bompa, Louis Lafort, (°1901 in Sint-Maria-
Lierde) werd in 1925 dierenarts. Hij werd hierin 
aangestuurd door mijn overgrootvader, die in 
zijn tijd ook de droom koesterde om dierenarts 
te worden. Maar dat was in die tijd helaas niet 
mogelijk, aangezien het beroep nog geen 
erkenning genoot. 
 
Louis Lafort had twee kinderen: zijn dochter 
Diane Lafort, die in die tijd niet mocht studeren 
als meisje en een zoon Gaston Lafort. Gaston 
werd dierenarts. 
 
Deze twee kinderen brachten zes kleinkinderen 
ter wereld waarvan er drie resoluut kozen voor 
het beroep van dierenarts. (Patrick de Cooman, 
Philippe de Cooman en Chantal Lafort). De 
andere drie kleinkinderen, Bernard de Cooman, 
Yves en Pascal Lafort dacht ook even na over de 
studie, maar deden uiteindelijk iets anders.  
En nu is ook een van Louis´ achterkleinkinderen 
begonnen aan de studie. 
 
Wie twijfelt hier nog aan een vorm van 
genetische overerving? 

 

  Louis Lafort, mijnen bompa 
 
Louis Lafort studeerde zes jaar veeartsenijkunde in Curegem. Er werd onderwezen in het 
Frans en de groep bestond uit slechts 20 studenten. Na zijn studies kwam hij met zijn familie 
in 1928 in Houtem terecht. Dat nadat de plaatselijke dierenarts De Smedt onder een tram 
terechtkwam en overleed.   
 
Hij woonde in het huis van brouwer De Landsheer op het Marktplein. In die tijd was er in de 
oude patronage één telefoon voor het hele dorp. Wanneer hij dus opgeroepen werd via 
telefoon, moest er eerst iemand tot bij Louis lopen om te vertellen waar en bij wie hij nodig 
was. 
 
Zijn cliënteel bestond voornamelijk uit kleine boerderijtjes. Daar behandelde hij koeien en 
boerenpaarden. Géén varkens , want dit werd toen gedaan door leken. Verlossingen en 
hengsten snijden (castraties) waren een van zijn belangrijkste specialiteiten. 



In het begin van zijn carrière werd alles 
gedaan met de fiets. Vandaag is dat 
moeilijk in te beelden: met al het materiaal 
voor een verlossing op de fiets. Daarna 
maakte de fiets plaats voor een motor. En 
pas jaren later werd de motor dan 
vervangen door een auto, na een zwaar 
motoraccident. 
 
In 1929 trouwde Louis met de dochter van 
de watermolen in Nederbrakel, Elvire de 
Geeter.  

Samen kregen ze twee kinderen en 
bouwden in 1932 het huis in de Polbroek. 
Mijn bomma, Elvire, verzorgde het 
cliënteel dat aan huis kwam, aangezien 
bompa Louis altijd de baan op was. Ze 
stond in voor de afhaling van de medicatie 
(die in die tijd nog veel gewoon thuis werd 
bereid), ontving de rekeningen en zorgde 
af en toe ook voor een gezellige babbel en 
drankje (een druppel, zoals we dat zeggen). 
Daarnaast zorgde ze ook nog voor het 
huishouden en stond in voor de opvoeding 
van haar twee kinderen.

 

 

 

 

 
Huis van Lafort op de Polbroek 

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, 
werd Louis Lafort gemobiliseerd. Hij bracht 
een jaar door bij de cavalerie in Herselt (B) 
en daarna werd hij als krijgsgevangene 
vastgehouden in Soest (NL). In die tijd lag 
de praktijk volledig stil.  
 
Toen hij op het einde van de oorlog bij boer 
De Clercq in Balegem heimelijk een koe 
hielp met kalven, moest hij zich verstoppen 
voor de Duitsers. Hij mocht daar niet zijn.  

 
De Duitsers waren verantwoordelijk voor de oprichting van de eerste slachthuizen hier. En 
dus kwam er een extra taak bij voor de dierenartsen: vleeskeuring. 
 
 
 
Mijn bompa Louis is altijd heel actief geweest in het sociale gebeuren in Sint-Lievens-
Houtem en was dan ook betrokken bij allerlei toneel-, sport- en muziekverenigingen.          
Eén van zijn favoriete hobby’s was kaarten. Naar wat ik heb horen vertellen was Louis een 
populair figuur. Hij was correct ,een harde werker en werd met veel respect bejegend. 
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  Gaston Lafort, mijn vader 
 
Ondertussen groeide zoon Gaston op en 
toen hij 18 was, wou hij graag voor dokter 
gaan studeren. Maar dat vond bompa Louis 
maar niks en overtuigde zijn zoon om als 
dierenarts in zijn voetsporen te treden en 
het, ondertussen uitgebreide, cliënteel 
over te nemen.  

In 1958, na een studie van zes jaar in Gent, 
waar ze met 30 afstudeerden, nam Gaston 
inderdaad de praktijk over. Hij trouwde 
met Maria Van Den Eynde, de mooiste 
vrouw van Waregem en samen bouwden 
ze een huis in de Wettersesteenweg en 
kregen drie kinderen.

 
 
 

Na zijn studies, volgde eerst een jaar 
legerdienst, maar daarna werd hij 
ondergedompeld in het vele werk dat een 
dierenarts heeft. Van s’ morgens vroeg tot s’ 
avonds laat, zelfs midden in de nacht, was hij 
de baan op voor zijn klanten. “Eest de taak 
en dan t’ vermaak” was zijn levensmotto, 
waarmee hij tot op de dag van vandaag zelfs 
zijn kleinkinderen mee rond de oren slaat! 
 
In den beginne bestond Gaston zijn cliënteel 
vooral uit boeren, maar geleidelijk aan 
breidde dit zich uit tot sportpaarden en hier 
en daar al eens een hond. Ook de varkens 
begonnen stilaan aan bod te komen in de 
veeartsenij.  

 
De keizersnede bij het rund werd geïntroduceerd. Zijn eerste keizersnede, hier in  
's Hondshuffel, was dan ook een ware attractie in het dorp. Daarbovenop nam het werk toe 
door de keuringen in slachthuizen en vleessnijderijen.  
 
 
Katten en konijnen vlogen gewoon de patattenzak in en werden zonder verdoving 
gecastreerd. Er waren toen nog heel weinig medicamenten voorhanden en zeker 
verdovingsmiddelen waren heel moeilijk te verkrijgen. Deze verdovingsmiddelen stonden 
ook nog niet zo goed op punt als de dag van vandaag en het gebruik ervan hield grote risico’s 
in.  
 
 
De meeste bijscholingen waren er enkel voor rund en paard en slechts weinigen hadden 
kennis of ervaring met honden en katten. Mijn vader heeft met heel veel creativiteit en 
fantasie de opkomende geneeskunde van de kleine huisdieren zelf moeten leren en 
toepassen.  
 



 

 

 

6 

 

De landbouwbedrijven werden groter, de paardensport intensiever, de mensen namen 
steeds meer honden in huis, kwekerijen ontsproten, de duivensport ontwikkelde zich, de 
slachthuizen werden drukker.  
 
De welvaart en kennis nam toe. Maar daar gingen natuurlijk andere kinderziektes mee 
gepaard zoals het gebruik van hormonen, groeistimulatoren, antibiotica in het vlees, 
dierenmishandeling en andere minder leuke toestanden, waar je als dierenarts liever niet 
mee geconfronteerd wordt. 
 
Maar er was nog steeds enorm veel respect en dankbaarheid voor het beroep van de 
dierenarts. Ik herinner me nog de taarten, broden en groenten die we cadeau kregen. 
 
 
 

 
 
 
Gelukkig voor mijn vader was er mijn mama. Ondanks 
de zorg voor haar drie kinderen, hielp zij Gaston bij de 
keizersnedes en deed ze de telefoon. Er was toen nog 
geen gsm, geen semafoon en de meeste boeren 
hadden zelf geen telefoon waardoor het voor mijn 
moeder soms een helse onderneming was om uit te 
vissen waar Gaston zich juist bevond om hem toch 
maar op de hoogte te kunnen brengen van die koe die 
lag te sterven bij boer X. 
 
Zij ontving ook de klanten, die graag bij haar langs 
kwamen en regelde de agenda van haar man zo goed 
als ze kon. 
 
 
 
 

        Elvire De Geeter, echtgenote van 

                         Louis Lafort. 

 

Mijn vader is een man met grote passie voor zijn beroep, zelfs nu op zijn 83 waagt hij zich af 

en toe nog eens in de koeienstallen. 
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  Chantal Lafort, ik dus. 

En ondertussen begon ik, Chantal ook aan de studie voor dierenarts. Na een opleiding van 
zes jaar, studeerde ik af in 1986 in Gent, samen met 125 collega’s en werd vervolgens 
ingeschakeld in mijn vaders praktijk. 
 
Mijn liefde voor dieren heb ik met de paplepel binnengekregen. Ik herinner mij nog hoe mijn 
moeder probeerde, op alle mogelijk manieren, dieren in leven te houden. Ons huis liep vol 
met hondjes, katjes en soms zelfs lammetjes. Mijn vader “praatte” dan weer tegen de 
dieren. In plaats van zelf op een koe te slaan, zei hij: “Hela Mieke, niet slaan, he!” Mijn beide 
ouders zagen heel graag dieren, terwijl dat in die tijd nog niet als “normaal” werd 
beschouwd. Het was en bleef uiteindelijk maar een beest! 
 
 
 

 
Chantal tijdens haar studentenjaren 

Het werd een hele uitdaging: Ik was de 
eerste vrouw hier in de streek die met 
grote huisdieren ging werken. Ik moest me 
dus niet alleen als beginnelinge bewijzen, 
maar ook nog eens als vrouw in deze 
mannenwereld. En ondertussen ook mijn 
drie kinderen "dragen", "baren" en 
"voeden" en instaan voor het huishouden. 
 
Mijn kinderen gingen als baby dan ook 
vaak mee de baan op. In de Maxi-Cosi , 
(die toen net op de markt kwam), de stal 
in! 

 
Terwijl ik de kalfjes ter wereld bracht, hield de boerin een oogje in het zeil, troostte en 
verwende hen. Het was niet evident maar ik heb er geen spijt van en hopelijk mijn kinderen 
ook niet. Gelukkig was mijn echtgenoot Philippe er ook die wou meegaan in dit verhaal en 
van wie ik toen veel hulp en steun heb gekregen. 

Ondertussen begon er heel wat te bewegen in de diergeneeskunde. Hormonen, fraudes en 
dierenleed brachten uitgebreidere controles met zich mee. Dierengezondheidszorg, 
dierenwelzijn en voedselcontroles waren alom vertegenwoordigd. De computer deed zijn 
intrede in de praktijk. 
 
De kleine huisdierensector groeit geleidelijk uit tot een ware geneeskunde: orthopedie, 
neurologie, chirurgie, enz. en zelfs ethologie (gedrag van dieren) zijn uitgegroeid tot echte 
specialisatietakken.  
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Door de snelle groei in kennis worden we als dierenarts overweldigd door het aanbod aan 
opleidingen, congressen en voordrachten. Door de zich steeds uitbreidende kennis krijgen 
we meer mogelijkheden om de dieren en hun eigenaars te helpen.  
Radiologie (echo, MRI, RX) neemt de dag van vandaag bijvoorbeeld een belangrijke plaats in 
bij het stellen van een diagnose.  
 
Bij de grote dieren groeien we geleidelijk aan naar een vorm van bedrijfsbegeleiding in plaats 
van de individuele dierengeneeskunde.  
 
Deze vernieuwingen binnen het dierengeneeskundig landschap maakt dan ook dat dit 
beroep zo boeiend blijft. 
Maar zoals in veel beroepen, gaat dit alles ook gepaard met een groeiende berg paperassen, 
waarvan een groot deel nog steeds zijn nut niet heeft bewezen. 
 
 
 

  Vinke , de volgende generatie 

En in deze golf van beweging heeft mijn zoon Vinke besloten ook mee te gaan. Hij zit al ver 
over de helft van de studie en zal hopelijk binnen een aantal jaar onze familietraditie 
voortzetten. 
 
Hij zal echter moeten kiezen of hij voor grote of kleine huisdieren gaat. Wegens de grote 
verscheidenheid in ons beroep en de toegenomen kennis, moet men nu een keuze maken. 
De gewone dierenarts, zoals ik die heb gekend, zal stilaan verdwijnen en plaats maken voor 
groepspraktijken en dierenartsen met een specialisatie. 
Ik ben blij dat ik hem ondanks de zwaarte en moeilijkheid van ons beroep toch nog de 
hartstocht en liefde voor de dieren en de geneeskunde heb kunnen doorgeven. 
 

 

Moeder en zoon 
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  Foto’s familie Lafort 

                      
Louis Lafort, gemobiliseerd tijdens WO2                                               

 

            
Louis Lafort – De Geeter Elvire & Gaston              
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Door de hitte geveld – Ruitersommegang Vlierzele 

 

 

 

 

   

Chantal Lafort              
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Familie Pede : Herbergiers met hart en ziel 

 DOOR MARIE-JEANNE Pede 

De zwerftocht van Benjamin Pede en Irma De Vos naar 

Sint-Lievens-Houtem 

Elke inwoner van Sint-Lievens-Houtem associeert de 
familienaam Pede met bier. Hoe Benjamin Pede in 1950 
zijn bierhandel in deze gemeente oprichtte, is een lang 
verhaal dat zijn dochter Marie-Jeanne heeft samengevat. 

 
 

 

  BENJAMIN Pede 

Op 18 maart 1918 werd Benjamin Pede in 
Hundelgem (Munkzwalm) geboren. Hij was 
de zoon van Louis-Eugène Pede en Elisa De 
Baets, een landbouwersgezin dat ook een 
herberg uitbaatte. 
 
De boerenstiel werd deze familie van 
generatie op generatie doorgegeven want 
in 1600 waren er reeds voorouders in de 
streek van Sint-Maria-Horebeke  (de 
zogenaamde geuzengemeente) bekend. 
Hoewel het koppel niet gehuwd was, 
hadden ze vóór de geboorte van Benjamin 
al een dochtertje (Anna) van vier jaar. 
 
In de oorlogsjaren van 1914-18 was het 
niet ongewoon om het officiële huwelijk uit 
te stellen. Toen Elisa zwanger was van 
Benjamin is ze officieel getrouwd met 
Louis-Eugène.  

Elisa De Baets, moeder van Benjamin, was 
de dochter van veldwachter 
(champetter) Emiel De Baets, die op zijn 
beurt afstamde van de familie De Baets, 
eigenaars van de steenbakkerij aan de 
Schelde en woonachtig te Vurste (Gavere). 
Emiel De Baets  heeft zijn functie van 
veldwachter 25 jaar uitgeoefend in 
Hundelgem. 
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Anna en Benjamin bleven niet alleen. Er werden nog vijf kinderen geboren: Emiel ( °1920), 
Gustaaf ( °1924), Michel ( °1926 ), de tweeling Marie-Josée en Astrid ( °1930).  
Michel en Astrid zijn momenteel (2015) nog in leven. 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
Cathechismusles aan de kerk in 
Hundelgem.1920-1930       
V.l.n.r. Pastoor De Clercq, Emiel 
Pede, Charles De Clercq, 
Elisabeth Lanneau, Gustaaf 
Pede, Margriet De Vos, Julien De 
Vos en op de hoek Benjamin. 

 

 

 
 
 
 
Deze foto en een paar andere uit 
het verhaal werden genomen 
door een bekende fotograaf uit 
Brussel, Jacques Hersleven. Deze 
prent zat ook bij een 
chocoladereep van Cote d’or. 

 Het gezin 
Louis en Elisa 
Pede-De Baets 
en hun 
kinderen in de 
jaren 1930.  
Op de foto 
was Benjamin 
12 jaar. 
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  IRMA DE VOS 

Afkomstig van Munkzwalm (Kalkhoop) en geboren op 15 augustus 1916. Vader Isidoor De 
Vos en moeder Louise Uytterhaegen. Ze kwam eveneens uit een landbouwersgezin mét 
herberg en er waren ook zeven kinderen. Marie °1900, Stephaan Juliaan °1902, Angèle 
°1905, Marcel °1909, Elza °1912, Albert Oscar °1903 en Irma, de jongste, °1916. 

 

  De kluitengooier won haar hart 

De ouders van Benjamin hadden land liggen 
naast dat van Isidoor De Vos en op die manier 
hebben Benjamin en Irma mekaar leren 
kennen. Benjamin gooide met een kluit aarde 
naar mijn moeder. Zij deed alsof ze het niet 
zag en werkte voort. Met zijn vrienden ging hij 
een beetje gaan lachen met die jonge 
boerendochter, uit het café van Isidoor. En zo 
is het allemaal begonnen.  

Het huwelijk van Benjamin en Irma werd 
voltrokken op 3 oktober 1942. Ze waren toen 
respectievelijk 24 en 26 jaar. 

 

  In Lubbeek bij de familie BOON 

Na hun huwelijksdag volgde een reeks van verhuizingen en gebeurtenissen. Het zou een 
soap kunnen zijn. En de leidraad in deze zwerftocht is de intense liefde tussen Benjamin en 
Irma. 
 
Het pasgehuwd koppeltje reisde eerst naar Lubbeek, een gemeente in de omgeving van 
Leuven, waar ze zich aanboden bij de familie Boon, rijke herenboeren. In deze familie 
leefden enkel twee ongehuwde zussen samen met hun broer die veldwachter was in 
Lubbeek. Benjamin mocht er als knecht op de boerderij werken terwijl Irma de taken van 
meid toegewezen werd en op voorwaarde dat er geen kinderen kwamen, konden ze daar 
blijven. 

 
Wittebroodsweken waren het zeker niet 
De romantiek tussen Benjamin en Irma werd ’s nachts verstoord door ratten en luizen, zo 
schreef hij althans in zijn brieven die hij, vol heimwee, naar zijn ouders verstuurde. Er moest 
hard gewerkt worden en het avondeten kende niet de minste variatie: “Elke avond werd er 
dunne karnemelkpap opgediend die bovendien meestal aangebrand was”. De vrouw des 
huizes verontschuldigde zich daar iedere keer voor en mijn vader zei daarop dat hij de pap zo 
het liefste at. 
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Veel privacy bleek er ook niet te zijn. Als Benjamin en Irma gingen slapen, moesten ze steeds 
de slaapkamer van beide jonkvrouwen passeren. 
 
Benjamin moest bijna elke nacht een paar keer opstaan om naar het toilet te gaan als gevolg 
van het te flauwe avondeten. Het toilet bevond zich buiten het huis, zodat Benjamin steeds 
de beide vrouwen moest storen. Benjamin voelde zich niet op zijn gemak bij deze situatie. 
 

Deze details van de levensomstandigheden werden in juni 2014 aan Marie-Jeanne verteld 
door Michel Pede, de broer van Benjamin. Hoewel Michel op dat moment 88 jaar was, 
herinnerde hij zich nog zeer veel van wat zijn broer overkomen was. Nu nog kent Michel het 
toenmalig adres van zijn broer. 
 

           Van Lubbeek naar Hundelgem 

Irma kon zich vrij behoorlijk aan deze 
leefsituatie aanpassen, maar Benjamin kon 
in Lubbeek niet aarden. Hij had veel 
heimwee en miste zijn familie. Het schijnt 
dat hij dikwijls weende als een kind. Daarbij 
kwam nog de kinderwens van het jonge 
koppel zodat beiden na enkele weken 
besloten om terug te keren naar 
Hundelgem.  
 
Familie Boon probeerde hen nog te 
overhalen om te blijven. Ze gaven zelfs toe 
aan de kinderwens, want Irma was zwanger. 
Maar het besluit van Benjamin en Irma 
stond vast. Niets of niemand kon hen daar 
nog langer houden. Ze vertrokken. De 
familie Boon was doodongelukkig omdat ze 
twee goede werkkrachten moesten laten 
gaan. 
 

Na hun verblijf in Lubbeek, gingen Benjamin 
en Irma bij zijn tante Irma De Baets en 
nonkel Omer De Geyter op de oude 
steenweg in Hundelgem inwonen.  
Omer De Geyter en Irma De Baets  waren 
een kinderloos echtpaar en tante Irma en 
Benjamin waren altijd mekaars lievelingen 
geweest.  
 
Het is in Hundelgem, bij tante Irma, dat de 
kinderwens van het jonge koppel in 
vervulling ging met de geboorte van Frans 
Louis op 26-08-1943, hun eerste kindje. 
De relatie tussen Benjamin en tante Irma 
vertroebelde omdat Benjamin teveel 
aandacht schonk aan zijn vrouw en minder 
aan zijn tante. En de locatie was ook niet 
ideaal om daar met een pasgeborene te 
blijven wonen. 

 
Op de Steenweg in Hundelgem woonde Romanie Verstuyft, Madame Petit genoemd. Hun 
dochter Jeanne Petit (X Van Landuyt) was onderwijzeres in Hundelgem. Ze woonden in een 
mooie villa (die nog steeds bestaat) en daar vonden Benjamin, Irma en kleine Frans een 
nieuw onderdak. De woning werd ook Toots villa genoemd. 
 
Van zijn ouders had Benjamin een dagwand land gekregen om te bewerken. Hij verplantte er 
tabak , die in die tijd genoeg opbracht om van te leven. Irma beviel daar van een tweede 
kindje, Edith Elisabeth (1945). Irma vertelde later dat het verblijf bij Madame Petit de 
mooiste tijd uit haar leven was geweest.  
Ze woonden er al een paar jaar heel gelukkig tot het moment dat Isidoor De Vos, vader van 
Irma, een einde aan het geluk maakte. 
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            LANDBOUWER EN HERBERGIER 

 
 
Isidoor kwam vragen of ze niet bereid 
waren om in de ouderlijke boerderij met 
bijhorend café in Munkzwalm te komen 
wonen. De ouders van Irma zouden zich 
afzijdig houden en de schuur van het erf 
ombouwen tot hun eigen woonruimte. De 
stenen voor de verbouwing lagen reeds 
klaar. 
 
 
In die tijd waren boerenbezittingen 
meestal beperkt tot het meest 
noodzakelijke. Trekpaarden trof men enkel 
aan op bedrijven met een zekere 
oppervlakte. Het mag gezegd worden dat 
Isidoor De Vos een boer was met aanzien, 
want hij had een trekpaard. 
Met meer dan 2 hectare land was Isidoor 
grootgrondbezitter. Daarenboven was hij 
de allereerste uit de streek die zich een 
mechanisch, elektrisch aangedreven 
dorsmachine aanschafte. En… hij was niet 
alleen landbouwer, maar ook herbergier. 
 
 
Benjamin en zijn vrouw Irma lieten zich 
overhalen en verhuisden nog maar een 
keer, terug naar haar ouderlijke woning die 
gelegen was op de Kalkhoop (nu 
Noordlaan). Deze woning bestaat nog 
steeds en is gerestaureerd. 
 

Isidoor De Vos, die in de streek Wiet Vos 
genoemd werd, hield zijn belofte echter 
niet. In plaats van zich op de achtergrond 
te houden, bemoeide hij zich met alles. Hij 
was een heel strenge, stugge boer die 
duidelijk de tegenpool van Benjamin was. 
 
Benjamin was immers een zeer vrolijke, 
joviale man die iedereen tot vriend 
maakte. In de omgang werd hij dikwijls Bels 
of Belzemien genoemd. Zijn sympathiek 
karakter was dan ook een belangrijke 
reden waarom het café van zijn 
schoonvader sterk floreerde. 
 
 
Wat schoonvader Isidoor vreselijk ergerde 
was het feit dat de cafébezoekers niet 
meer naar hem vroegen maar steeds naar 
Bels, zijn schoonzoon. Het werd snel 
duidelijk dat de situatie onhoudbaar werd, 
zeker omdat er geen aanstalten gemaakt 
werden om de schuur te verbouwen. 
 
 
Benjamin besloot om met zijn ganse gezin 
te verhuizen. Hij had interesse in een 
boerderijtje dat volgens een 
krantenadvertentie te huur was in 
Ellezelles ( Elzele, provincie Henegouwen). 
Irma was toen zwanger van haar derde 
kind. 
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           ELLEZELLES 
 
 
Een bewonderenswaardige karaktertrek van Benjamin was dat hij dagelijks per fiets de weg 
deed van Ellezelles naar de kraamkliniek in Opbrakel. Zo’n 20 km heen en terug. Zijn conditie 
als fietser had hij ongetwijfeld in het begin van de Tweede Wereldoorlog opgebouwd. Om 
aan de opeising door de Duitsers te ontkomen, vluchtte hij per tandem van Hundelgem naar 
Toulouse (Frankrijk). Zijn jongere broer, Gustaaf, begeleidde hem. De terugtocht naar België 
deed Benjamin echter alleen! Tijdens die vlucht had hij Staf Bosteels en Ward Van Haacht 
leren kennen, mensen uit Mechelen. Aangezien het ten huize van Benjamin en Irma steeds 
“den zoeten inval” was, kwamen de twee Mechelaars na de oorlog dikwijls op bezoek. 
Benjamin en Irma waren zeer vrijgevig en ze deelden alles wat ze hadden om het deze 
bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.  
 

 
 
Het was er wel hard labeur. Irma molk de koeien, karnde de melk tot boter, kweekte 
konijnen en kippen en verkocht de boter en de eieren op de markt in Ronse. Daarvoor moest 
ze 6 km te voet afleggen. 
 
s’ Morgens werden al aardappelen in de schil gekookt die ze aten met spek van hun eigen 
gekweekte varkens. Van hun drie koetjes konden ze ook niet overleven en Benjamin had wat 
werk aangenomen bij een veel grotere boer in de streek.  
 
Frans, Edith en de peuter Annie gingen te voet naar school met een kartonnen valiesje aan 
de hand met daarin hun boterhammen en een kom voor de soep. Ze waren meer dan een 
uur onderweg voor ze de school bereikten en meestal kwamen ze daar maar op tijd aan voor 
de soepbedeling. 
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   De raad van meneer De Bouvrie  

Benjamin had in Ellezelles al gauw veel 
vrienden gemaakt. En een zekere Mijnheer 
De Bouvrie, zelf ook bieruitzetter voor 
brouwerij Roman, raadde zijn vriend aan om 
ook bierhandelaar te worden of een café uit 
te baten.  
 
Benjamin herinnerde zich hoe hij het café 
van zijn schoonvader Isidoor in Munkzwalm 
op een hoog peil gebracht had. Vol 
vertrouwen trok Benjamin naar de bekende 
brouwerij Roman om te vragen of er ergens 
een café te huur stond. In de omgeving van 
het station stond een café te huur en de 
brouwerij bood Benjamin een job aan in de 
brouwerij. 
 

Dit idee strandde vrij snel omdat Benjamin 
iets samen met zijn vrouw wou beginnen. 
In de familie van Benjamin was nog nooit 
iemand voor een baas gaan werken. Kun je 
misschien de koppigheid van een boer 
noemen. 
 
Op een bepaalde dag in 1950 stond het 
geluk echter aan de deur. Een 
vertegenwoordiger, Remi De Clippel, van 
brouwerij Roman kwam hen bezoeken en 
vertelde dat in Sint-Lievens-Houtem een 
zekere Fernand De Landsheer zijn bierhandel 
wilde overlaten. Irma kon er een winkel 
open houden van likeuren, breiwol en 
kinderkleding. 

 

   Met z’n allen naar Sint-Lievens-Houtem 

Er werd niet getwijfeld. Op een snikhete junidag van 1950 kwamen Benjamin, Irma, Frans, 
Edith, Annie en Marie-Jeanne in Sint-Lievens-Houtem aan. Kort daarop werd, met de 
geboorte van André (°1951), het gezin uitgebreid.  
 
Benjamin en Irma voelden zich heel goed in Sint-Lievens-Houtem. Benjamin nodigde de hele 
straat (Comansgang) uit voor een uitstap naar zee. Iedereen achterop in de afgesloten 
camion. Lege limonadebakken, omgekeerd met een deken op, dienden om op te zitten. De 
kleinsten, Marie-jeanne en André, mochten in de cabine vooraan op de schoot. Het was voor 
iedereen de eerste keer dat ze de zee zagen. 
 
In 1953 maakte de geboorte van Michel (°1953) het gezin compleet. 
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                     Aan de zwerftocht komt een einde 

 

De zwerftocht die in 1942 begon, na het 
huwelijk van Benjamin en Irma, duurde acht 
jaar en stopte in Dorp 35 in Sint-Lievens-
Houtem waar de bierhandel van Fernand De 
Landsheer gevestigd was. 
 
 
 
Benjamin en Irma huurden het huis. De 
taken werden verdeeld. Benjamin Pede deed 
de bierronde en Irma hield haar winkeltje 
open. 
 
 
Fernand De Landsheer introduceerde 
Benjamin bij zijn klanten. Zijn ronde strekte 
zich uit tot in Gent waar hij champagne 
mocht leveren aan de hogere sociale klasse. 
Een wereld totaal vreemd voor Benjamin die 
een gewone boerenjongen was.  
In Sint-Lievens-Houtem voelde Benjamin 
zich wel thuis en zijn bierronde werd groter 
en groter. 

Bekend was zijn vrijgevigheid. Het was niet 
uitzonderlijk, dat hij een bak bier gaf aan de 
boeren die hij tijdens zijn ronde op het veld 
zag werken. 
 
 
Mevrouw De Landsheer was een strenge 
huisbazin. Het is bekend dat ze zelfs het 
gebruik van duimspijkers aan de muren 
verbood. Ze controleerde jaarlijks de staat 
van de huismuren. Dat ze de bijnaam 
Madam Punaise kreeg, zal niemand 
verwonderen. 
 
Frans, Edith en Annie hadden Franse 
schoolopleiding gekregen in Ellezelles. 
Juffrouw Rachel van de parochieschool in 
Sint-Lievens-Houtem was kwaad omdat 
Annie het Weesgegroetje niet in het 
Nederlands kon opzeggen. Daarom moest 
Annie steeds, naast de bank recht blijven 
staan. Mama Irma zei na dit voorval 
troostend tegen Annie dat ze gedurende het 
aankomend groot verlof tijd genoeg had om 
het gebedje in het Nederlands te leren. 

 
 
 
 
 
 
Voor de kinderen waren de jaren 1950-60 de mooiste die je kon dromen. Iedere avond stak 
Benjamin de kleintjes in bad en nadien vertelde hij verhalen. Verhalen, waar de kinderen nog 
te klein voor waren om ze te begrijpen, maar die ze telkens opnieuw wilden horen (o.a. 
Jantje die ging bim bommen). Hij maakte iedere avond rijstpap, vanille pap of chocomelk. Zo 
had Irma de tijd om zich aan haar huishoudelijke taken te wijden.  
Benjamin kwam soms ook al eens wat later en beschonken naar huis en dan was er een paar 
dagen beeld maar geen klank. Voor ons had hij altijd chocolade mee. De dagen daarna deed 
Benjamin dubbel zijn best en beloofde hij nooit meer dronken naar huis te komen. Die 
belofte heeft hij toch niet altijd kunnen waarmaken. Hun liefde voor mekaar heeft alles 
overwonnen. 
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   V.C. Livinus 

Op 15 juni 1954 richtte Benjamin met een 
paar vrienden de voetbalclub V.C. Livinus 
op en bij de thuismatchen werd heel het 
gezin ingeschakeld om mee te helpen. Er 
werd Vlaamse kermis gehouden op het 
voetbalplein waar Jean Monnet, Bob 
Benny en Louis Neefs nog optraden. 

 
Foto: bestuur en sympathisanten V.C. Livinus 

 
 

  Waar een wil is, is een weg 

 

Het bewijs hiervan is dat in 1960 
de familie Pede na hard werken 
een leegstaand huis kocht aan de 
overkant van het dorpsplein. 
Het huis werd omgebouwd tot 
een café dat de naam “De Gouden 
Leeuw” kreeg. De naam verwijst 
naar een vroeger café in Sint-
Lievens-Houtem “Au Lion d’Or”. 

 

 

 

 
Benjamin introduceerde het Deense bier 
Carlsberg in Sint-Lievens-Houtem. 
 
Een Calleke?  
 
Santé! 
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  Foto’s familie Pede    

       
1940 Louis Pede Duivenkampioen        1932 Avondmaal met Irma De Baets 

Aan de teugels Benjamin Pede.        Omer De Geyer 

                                                                                                      

Café Louis Pede 1940      Scopitone, Benjamin Pede  

         en Willy Michiels  - Jaren ’60 

                   
De Mechelaars op bezoek                       Miss Carlsberg op bezoek 

Jaren ’50 – ’60                         De gouden Leeuw ‘60 
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Familie Van De Slijke: 3de generatie witloofboeren 

  DOOR GREETJE DE SAEDELEER EN DIETER WATERLOOS  

 

 

Houtemnaren zijn trots op hun 
witloof.  Verschillende families 
witloofboeren geven elk jaar, met 
succes, 200% om hun witte goud te 
laten behoren tot de top van België.  
De familie Van De Slijke is één van die 
families die zich voorloper op het 
gebied van witloof mag noemen. 
Reeds vier generaties wordt witloof 
op ambachtelijke wijze door hen 
geteelt. 
 
 

   
       Jantje Witloof van Letterhoutem 

In de regio wordt graag gesproken over het 
“witte goud”. De goudgeel-gekleurde 
groente bracht vroeger veel welstand in de 
gemeente. Tot de jaren 1980 vulde de 
spaarvarkentjes goed. 
 
Voor de familie Van De Slijke begon het 
allemaal met de bekende 
Letterhoutemnaar Jantje Witloof. In het 
begin van de vorige eeuw introduceerde hij 
het witte goud in onze streek. 
 
De vader van Jan De Pauw had negen 
kinderen. Doordat er zoveel kinderen in 
het gezin waren was er niet voldoende 
werk op het erf van het gezin De Pauw. Jan 
werd door zijn vader, samen met de 
buurman, naar witloofteler 
Vandekerckhove in Evere bij Brussel 
gestuurd om witloofwortels met de riek uit 
te steken.  

Maar omwille van de strenge winter waren 
de meeste wortels bevroren en konden ze 
enkel dienen als dierenvoeding. Vader De 
Pauw kon daar wel iets mee doen en kocht 
twee wagons peeën om die via Burst met 
de trein naar huis te brengen.  
 
Vandaar werden ze met de kruiwagen naar 
Vlierzele gebracht en werden ze 
gestockeerd in de schuur op Morelgem. 
Maar verschillende wortels waren nog nog 
in goeie staat en tot ongeloof van de 
omwonenden, kwamen er “witte tappen” 
op de wortels. 
 
Na die ontdekking kon Jan, die nog steeds 
tewerkgesteld was in Evere, gemakkelijk 
zaad meenemen, dat hij bij thuiskomst ging 
zaaide en bewerkte. Op deze manier leerde 
Jantje Witloof zichzelf de stiel aan



 

          Cupido schiet zijn pijlen af 

Ondertussen sloeg Cupido toe 
tussen de zus van Jan, Maria De 
Pauw, en Henri Van De Slijke. 
De liefde groeide en het duurde 
dan ook niet lang voor de eerste 
kinderen geboren werden.  
 
In 1920 teelde grootvader Van 
De Slijke zijn eerste eigen 
witloof. 
 

 
3de van links: Henri Van De Slijke (in de volksmond "Rikus"),  
5e van links: Maria De Pauw, zus van Jantje Witloof en vrouw 
van "Rikus". 

 
Het eerste witloof werd in het begin met paard en kar van deur tot deur in Zottegem en 
omstreken verkocht. Dat bleek een groot succes aangezien iedereen deze primeur wel eens 
wou serveren. Er kon dan ook snel uitgebreid worden naar een groter afzetgebied. 

 

 

      Volgende generatie is er klaar voor 

Zonen Clement en Charles groeiden op met 
witloof in plaats van bloed in hun aderen en 
namen dan ook met de meeste zorg het 
bedrijf van hun vader over. De broers lieten 
het bedrijf uitgroeien tot een echt 
familiebedrijf met een goede reputatie.  
 
Clement specialiseerde zich in de mechaniek 
en Charles kon je steeds terugvinden op het 
land. Ze startten gezamenlijk een 
witloofkwekerij in Morelgem. Deze wijk in 
Vlierzele is nu nog steeds gekend als het 
regionaal centrum van de witloofteelt. 

Na enige tijd werd het bedrijf dan toch 
opgesplitst, maar dit nam niet af van de 
kwaliteit van hun witloof. Integendeel, 
met de krantenkop ’t Beste witloof is dat 
van Clement (Nieuwsblad 3/02/’87) werd 
hun reputatie alleen maar sterker.  
 
Clement Van De Slijke werd Nationaal 
kampioen witlooftelen op de Nationale 
witloofexpo in Leuven. Hij mocht deze 
prijs vieren samen met onder andere zijn 
vrouw Elvire bij de toenmalige 
burgemeester Roger Otte. 
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        Henri Van De Slijke, man van de modernisering 

In 1984 nam Clement, na 37 jaar dienst, afscheid van de witloofteelt. Zoon Henri nam 
plichtsbewust en met goede moed de bloeiende zaak van zijn vader over.  

Nieuwe tijden braken aan, modernisering passeerde de revue en Henri sprong graag mee op 
de kar. Grondteelt werd vervangen door de minder arbeidsintensieve waterteelt. Niet 
iedereen was gelukkig met deze stap. Critici beweren dat grondwitloof een sterkere, 
authentiekere smaak heeft dan watergeteeld witloof, maar daar is Henri Van de Slijke het 
absoluut niet mee eens. Volgens zijn bevindingen komt de smaak van het witte goud uit zijn 
wortel en die wordt, ongeacht het soort teelt, altijd in de grond gekweekt. Als de wortel 
geoogst is maakt het dus voor de smaak ook niet meer uit of deze geplaatst wordt in de 
grond of op water om uit te groeien tot de prachtige kroppen die we allemaal kennen. De 
wortels van Van De Slijke worden gekweekt op akkers in Vlierzele en Zonnegem. 

 

 

Buitenlandse concurrentie eist zijn tol 

De laatste jaren is het echter moeilijk om 
met witloofteelt rond te komen. Zoals bij 
de meeste landbouwgoederen komt er 
heel veel concurrentie van buiten de 
landsgrenzen. Door concurrentie uit 
voornamelijk Frankrijk en Nederland staan 
de prijzen onder druk.  
 
De fel gestegen energieprijzen waar de 
Vlaamse kwekers onder lijden, zorgen 
ervoor dat onze eigen boeren nauwelijks 
uit de kosten komen. Op deze manier 

kiezen, begrijpelijk, veel van onze telers 
eerder voor kwantiteit ten koste van 
kwaliteit. 
 
Ook dit is een reden waarom wij de familie 
Van De Slijke graag als voorbeeld 
aandragen. Ongeacht de moeilijke tijden, 
ongeacht de immense druk, blijft deze 
familie kiezen voor kwaliteit. Elk bakje 
witloof kost energie, maar de liefde die ze 
erin stoppen, geeft een smaak waar wij 
allemaal trots mogen op zijn



 

  Witloof dat goud waard is 

Reeds meerdere malen werd Henri Van De 
Slijke laureaat van de nationale wedstrijd op 
“De Dag van het Witloof”. Tijdens deze 
wedstrijd onderzoekt een vakjury 45 
genummerde stalen van 45 verschillende 
witlooftelers. De stalen worden gekeurd op 
uitzicht, kleur, pitlengte en andere 
kwaliteitscriteria. In 2008 haalde slechts 1 
staal een ongelooflijk resultaat van 97% en 
dat bleek na bekendmaking van de 
resultaten het witte goud van Houtem te 
zijn. 

 
Foto: www.vilt.be, Henri Van De Slijke wint voor 
de 2de maal “De Dag van het Witloof”. 

 

In 1993 schakelde Frank Van de Slijke, zoon van Charles, over op de kweek van witloof via 
hydrocultuur. Hij gaat resoluut voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Het witloof verkoopt hij 
eigenhandig op de vroegmarkt aan restauranthouders, groothandelaars en winkeliers. 
Henri treffen we vandaag niet meer actief aan in de witloofteelt. 

Het witloofbloed blijft door de aderen vloeien. Hendrik, zoon van Henri, maakte als eindwerk 
voor zijn studies journalistiek een mooie en interessante film over “De Vlaamse witloofsector 
in nood”. 

 

           

http://www.vilt.be/
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WITLOOFTEELT DOOR DE JAREN HEEN… 
 
1. Rond de periode april- mei werd vroeger het zaad van de witloofwortels breedwerpig 

uitgezaaid en uitgedund. In een latere periode werd het op rijen met tussenafstand van 
25 centimeter gezaaid. 

2. Vanaf augustus kon men het vroege witloof beginnen rooien. De wortels werden met 
een ‘witloofriek’ uitgedaan. Daarna bleven ze een paar dagen liggen, tot het loof 
afgestorven was. Stuk per stuk werd dan het loof tot 2 à 3 cm van de wortel afgesneden. 

3. De wortel was nu klaar om ‘ingezet’ te worden. Er werden twee bedden gemaakt van 
een 20 centimeter diep. Daarin werden de wortels ‘ingetafeld’. Boven kwam een laagje 
aarde en dit werd afgedekt met hooi. 

4. Nu kon de witloof ‘forcerie’ beginnen (= stimuleren om een krop te maken) 
a. Eerst werd paardenmest gebruikt 
b. Wat later werd overgegaan tot rookbuizen. Er was echter één groot nadeel. Het 

midden was het warmer dan aan de buitenkanten. Hierdoor was er ongelijke 
groei. 

c. Tot de thermosifon zijn intrede deed. Water werd opgewarmd door een klein 
vuurtje. Het werd via ‘kaders’ van stalen buizen rondom de bedden van het 
witloof gestuurd. Het vuurtje werd gestookt met ‘eikes’, stof van kolen, 
vermengd met pek. Dit was erg arbeidsintensief. Er diende ’s nachts opgestaan 
te worden om te stoken. Het stoken was een stiel op zich: het water moest 
koken, maar ook niet overkoken. De warmte mocht niet te hoog zijn, maar ook 
niet te laag. 

d. Toen brak het tijdperk van de centrale verwarming aan. Er werd gestookt op 
mazout in het huis, dus waarom ook niet in de witloofteelt? Het systeem was 
bijna hetzelfde als het vorige, met enig verschil dat er niet meer gestookt moest 
worden met kolen. Ook hier waren echter nadelen. 

e. Uiteindelijk werd overgegaan tot elektrische verwarming aan de hand van 
koperdraden die ingegraven waren. Hier was wel een gelijkmatige verdeling van 
de warmte. 

5. Na 3 à 4 weken was het witloof genoeg ‘geforceerd’ en kon men het ‘uithalen’. De 
kroppen werden van de wortel gebroken. 

6. Het kuisen en inpakken beginnen. Dit was veelal vrouwenwerk. 
7. Mechanisering zorgde voor nieuwe productiesystemen. Witloofplaten werden 

vervangen door witloofschuren. En naast de grondcultuur, deed ook de hydrocultuur 
zijn intrede. 
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      Foto’s familie Van De Slijke 

        
Zaaien op 5 rijen      Schoffelen met molentje 

Charles en Clement jaren ‘80   Elvire Coppens en Anaïs Eeckhout 

           
Rooien van witloofwortels   Inzetten van witloofwortels 

Clement aan het stuur, Charles  Clement, Charles(toekijkend),  

aan de machine, Elvire en Anaïs dekt Achilles(zittend) ‘80 

tegen de hitte. Jaren ‘80 

            
Frank, uitpakken witloof ’93   Henri-De Dag van het Witloof 2007 
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DANKWOORD 

 

Aan het einde van deze brochure, richten we nog een dankwoord.  

Eerst en vooral danken we de drie families, Lafort, Van De Slijke en Pede, voor 

het bezorgen van de informatie, voor de tijd die ze hebben vrijgemaakt in hun 

drukke agenda’s en voor de aangename samenwerking. 

We bedanken ook graag de gemeente Sint-Lievens-Houtem voor de druk van 

deze brochure. 

We danken Chantal Lafort, Marie-Jeanne Pede, Greetje De Saedeleer en Dieter 

Waterloos voor het schrijven van de intro en de artikels. 

Greetje willen we ook bedanken voor de lay-out en Dieter voor het verzorgen 

van de foto’s. 

Erfgoedcel viersprong verdient ook erkenning omdat zij diegene zijn geweest 

die hun schouders onder Heemkunde Houtem gestoken hebben. Door hen is 

dit allemaal mogelijk. 

Verder nog een dankwoord aan alle vrijwilligers die op gelijk welke manier 

geholpen hebben aan deze dag. 

Deze brochure werd samengesteld ter gelegenheid van Erfgoeddag 2015.  

 

Heemkunde Houtem 

 

Verantwoordelijke uitgever: Heemkunde Houtem 

  
 



Deze publicatie is een initiatief van Heemkunde Houtem, erfgoed- en heemkundige vereniging 

voor Sint-Lievens-Houtem. 

Met dank aan het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem 

WETTELIJK DEPOT D/2015/13.331/1

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Ignace Van der Kelen, Kapellekouter 50, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn eigen artikel.

Word lid van onze heemkundige- 

en erfgoedvereniging voor groot 

Sint-Lievens-Houtem ‘Heemkunde 

Houtem’.

We organiseren uitstappen, lezingen, 

tentoonstellingen, … en breng dit 

tijdschrift uit.

Alle leden worden persoonlijk 

uitgenodigd en ontvangen onze 

publicaties

LID WORDEN IN 2015
||| Lid 12,50 euro

||| Steunend lid 25 euro

||| Erelid 50 euro

||| Te storten op rekeningnummer 

BE94 0017 0685 2214 op naam van 

Heemkunde Houtem, Hoeksken 97, 

Sint-Lievens-Houtem

PUBLICATIES
||| Viermaandelijks tijdschrift

||| Oorlogsdagboek uit Sint-Lievens-

Houtem neergeschreven tijdens de Eerste 

Wereldoorlog door Rachel Van Gijsegem 

voorzien van randinformatie

Meer info?

||| Vind ons leuk op Facebook: 

Heemkunde Houtem

||| Bezoek de website: 

heemkundehoutem.blog.com

||| Contacteer ons via 

heemkunde.houtem@gmail.com

of op 09/360.28.48 (Marie-Jeanne 

Pede) of 053/63.12.75 (Christiane De 

Landsheer)

WAT TE DOEN IN 2015?

||| Erfgoeddag ‘Erf!’ 
 >> op zondag 26 april

||| Orgeldemonstratie en lezing 
in de Sint-Michaëlkerk 
 >> op zondag 31 mei

||| Wandeling kasteel Beerlegem  
 >> op zondag 21 juni

||| Georganiseerde 
busreis naar Zierikzee 
 >> op zaterdag 22 augustus

||| Open Monumentendag 
 >> op zondag 13 september

             HEEMKUNDE HOUTEM                                




