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16 - De boerderij Leicher - Gwalia  

Bernard Leicher – Guido Vandermarliere – William White – – Foto’s o.a. 

Daniël Liefooghe  
 

Eén van de hoeves die vooral in de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol gespeeld heeft, 

gelegen langs de ‘vaart’, is de hoeve Leicher, die momenteel ook bekend staat als ‘Gwalia’. De 

hoeve heeft een heel oude geschiedenis.  

 

 
 

Foto: Daniël Liefooghe  

 

De hoeve Leicher op de kaarten  
De hoeve ligt in de Oosthoek van de ‘jurisdictie’ van Poperinge.  

Poperinge had naast de ‘port’ verschillende hoeken op het platteland of ‘de boerenbuiten’ en 

vanaf de brug over de huidige Robaertbeek en langs de schipvaart, begon de Oosthoek.  

De Oosthoek zat dus tussen de ‘Edenwaarthoek en de grens van de juriisdictie met 

Elverdinge.  

In de zeventiende en achttiende eeuw was de Robaertbeek eerder gekend als de Bommeloze 

Pitbeek. We weten het niet juist, maar het zou mij niet verbazen dat de waterpartij, een vijver, 

die we langs onder op dit detail van de Ferrariskaart, de ‘Bommeloze Pit’ is.  

‘Bommeloze Pit’ wil dan zoveel zeggen als een put zonder bodem. In Gent bijvoorbeeld werd 

er in 1624 ‘’n huis verkocht dat de naam ‘de Bommeloze Mande’ had.  

Mijn moeder, Jacqueline Verhaeghe, wiens grootouders aan het ’t Reepken woonden, wist 

mij als kind te vertellen dat er ergens in die hoek een bodemloze put was waarin er al 

vanalles verdwenen was, zowel boerenkarren, maar ook oude Spaanse soldaten.  

De Bommeloze Pit was en bleef omgeven door legenden.  
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Op de ‘Ferrairskaart’ 

hierna, die in 

Poperinge rond 1765 

opgemeten werd, zien 

we de hoeve liggen bij 

het bovenste‘ nummer’ 

79, naast het geel punt 

met 1.  

Ferrariskaart 1765  
We zien dat de 

oorspronkelijke hoeve, 

net als veel grote 

hoeves in die tijd een 

omwalling kende, 

vooral bedoeld om het 

kleinvee binnen te 

houden.  

Daarbij zou het mij 

zeker niet verbazen, 

moesten de bewoners 

daarvan ook gebruikt 

gemaakt hebben om 

wat zoetwatervis te 

kweken.  

Verder merken we 

binnen de omwalling 

twee grote gebouwen 

waarschijnlijk een 

langgevelhoeve en een 

grote schuur.  

De situatie bleef 

blijkbaar een eeuw 

lang onveranderd.  

 

Atlas buurtwegen – 

1841  
Op de kaart van de ‘Atlas der Buurtwegen’ uit 

1841, zien we de langgevelhoeve – sowieso het 

oudste gedeelte van de hoeve’, recht op de 

‘steenweg’ staan. Die steenweg had in de 18de 

eeuw de naam ‘Bruggenstraat’.  

En buiten de wal, bevindt zich een tweede 

groot gebouw. Zo te zien is dat een tweede 

hoeve, waarschijnlijk een nieuwe hoeve, die de 

oude hoeve vervangt.  

 

De Vandermaelenkaart  

 

We voegen hierbij nog de Vandermaelenkaart 

aan toe.  
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Let er eens op hoe de Robaertbeek meandert, terwijl de ‘schipvaart’ echt rechtgetrokken is 

door de meanders heen.  

Bernard Leicher stelt dat het bouwjaar van de hoeve 1759 is.  

Het jaartal is terug te vinden in één van de resterende oorspronkelijke gevels.  

Ik denk dus dat de oude walhoeve in 1759 verlaten werd en dat dan de nieuwe hoeve 

betrokken werd. 1759 is immers ook in het algemeen een meer welstellende periode in onze 

plaatselijke geschiedenis. Wat opvalt op dit kaartje uit 1841 is dat het langgeveltype van de 

boerderij uitgebreid werd met een kruiskeuken.  

 

De familie Leicher – Alle informatie over de familie Leicher komt van Bernard Leicher  

 

 
 

Leicher Wernerix werd in 1807 geboren te Hofheim Nassau, zo blijkt uit de 

bevolkingsregister.  

Hij verhuisde ruim 500 kilometers verder naar Poperinge waar hij met de Poperingse 

Melanie Lebbe , °1816 en dus 9 jaar jonger, trouwde.  

Hij werd ingeschreven in de Veurnestraat als ‘cantinier’ of herbergier.  

Zoals we kunnen zien in de bevolkingsregister kreeg hij met haar hij vijf kinderen.  

Julie Cornelia, geboren op 11 juli 1838. Zij zou trouwen met Decool Charles.  

Dan kwam de oudste zoon Henri, geboren op de 7de maart 1843.  

En na Henri, kwam Louis in het jaar 1844, tenminste…  

Bernard schrijft dat hun Ludovicus en dus niet Louis geboren werd op de 13de januari 1845 

en hij zou sterven op de 29ste april 1897 te Merksplas.  

Jawel, in de landloperskolonie.  
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Hij stond bekend, zo schrijft Bernard, als ‘Karel Adam’ en was een verstokte herbergklant. 

Op 27-jarige leeftijd werd hij een eerste maal veroordeeld wegens dronkenschap. Het bleef 

daar niet bij en de reeks vonnissen ging in stijgende lijn.  

Telkens werd hij door zijn vader vrijgekocht. Tenslotte zien wij zijn signalement als landloper 

verschijnen. 1,72 meter lang – blauwe ogen, lang gezicht, lichtbruin haar –  

Steeds zonder werk zal hij opgesloten worden in het interneringsgesticht te Merksplas waar 

hij stierf. 

 

 
 

De jongere zus Louise ° 1844 – Justin ° 1849 en 

Elodie Eulalie Cornelia, ° 1 oktober 1854. Zij zou 

trouwen met René Moncarey. Zij kregen eerst een 

zoon die Remi Arsène Corneel gedoopt werd, de 

eerste van vijf kinderen: Hieronymus, Julia, Etienne 

en Valerius.  

Het was René Moncarey die de handel van ‘Adam’ 

overnam, zo bewijst de onderstaande faktuur.  
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Henri Leicher  

Bernard schrijft daarover:  

Wat betreft de vroegste periode van Werneris 

Leicher (cantinier), deze had namelijk een 

winkeltje genaamd ' 't Adamtjes, in 't Aards 

Paradijs'. Het was een winkeltje van allerlei en 

ook van koloniale waren. Werneris tweede naam 

was Adam, dat was ook zijn roepnaam. Hij was 

koopman en deed goede zaken.  

De eerste bijnaam van de boerderij, waarop zijn 

zoon Henri ging boeren, was dan ook ' 't Hof van 

Adamtjes'. Helaas, zijn zonen hadden niet 

dezelfde koopmansgeest  

en waren eerder bekend als pierewaaiers. De 

welstand ging dan ook vlug verloren.  

In 1870, zo schrijft Bernard Leicher, wordt op 

de hoeve de grote schuur bijgebouwd. De hoeve 

heeft nog steeds een walgracht als ze in 1875 

wordt gepacht door Henricus Leicher en zijn 

echtgenote Catharina Cornette. Hij is dan 32 

jaar ouden heeft reeds 4 kinderen.  

 

 

 

 

 

 
 

Foto Daniël Liefooghe  

Het gezin van Henri Leicher zag er uiteindelijk als volgt uit:  
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Henricus Leicher x Catharina Cornette:  

1) Renatus Leicher: ° 22.08.1868 (Poperinge) + 08.05 1918 x Irma Derycke : 09. 04. 1876 

(Reninge)  

2) Maria Ludovica Leicher: ° 24.05.1871 +29.08.1930 (Poperinge) x Logie Petrus : 

05.10.1898  

3 ) Florentinus Leicher : ° 14.09.1872 (Poperinge) + 23.11.1878 (Poperinge)  

4 ) Maria Lucia Leicher: ° 12.12.1875 (Poperinge) x Thery Henricus 29.09.1897  

+ niet teruggevonden (uitgeweken met gezin naar Frankrijk)  

 

Bernard schrijft daar over: Ik sprak in een 

vorige mail over 'Metje Cornette'. Hierbij 

haar gegevens.  

Catharina Cornette: geboren te Poperinge op 8 

oktober 1846 en overleden te Poperinge op 17 

januari 1932. Gehuwd met Henricus Leicher op 

19 oktober 1867. Henricus overleed  

op 27 september 1901 en Metje Cornette bleef 

inwonen op de hoeve en hielp de kinderen 

grootbrengen.  

Het is dus zeer wel mogelijk dat zij op de 

boerderij verbleef om er haar schoondochter 

Irma bij te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In het ‘Weekblad van IJperen’ van de 5de oktober 1901 – pagina 3 – wordt vermeld dat 

Henricus Leicher overleden is.  

De oudste zoon, Renatus in 1903 huwt met Irma Derycke. Hij neemt in dat jaar de pacht 

van de weduwe Leicher over.  

De onderstaande foto – van Poperinge verbeeldt - is het kroostrijke gezin van Leicher – 

Derycke, gefotografeerd rond 1911. De foto is heel waarschijnlijk genomen in de studio van 

een Poperingse fotograaf. Zittend: vader René Leicher en moeder Irina Derycke met op de 

knieën de tweeling Julien en Lucien (°5 oktober 1910). Tussen vader en moeder staat Abel 

Leicher (°1908).  

Staand: Sylvain, Stella (°27 augustus 1905), Hilaire (°1901), Valère en Agnes Leicher.  

Wat opvalt is de typische kledij van toen, de jongens met grote strik en de mooi geborduurde 

jurken van de meisjes.  
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En net voor de grooten oorlog uitbreekt, komt daar nog een kleine bij; Etienne.  

En na Etienne, in de oorlog worden Albert, Marie-José en Augusta geboren.  

Albert zal zijn naam wel te danken gehad hebben aan Koning Albert I.  

 

 
 

HEU004509792 – Poperinge Verbeeldt  

 

René Leicher  
Renatus Leicher x Irma Derycke  

1) Leicher Sylvain : °07.01.1901 

(Poperinge ) Merk op - maar zeg het niet 

voort - dit was een voorkind.  

x Gesquière Maria op 03.10.1923 

(Poperinge)  

+ Bosnormand (Frankrijk) 30.12.1956  

2) Leicher Ernest : ° 25.07.1904 

(Poperinge)  

+30.01.1905 (Poperinge)  

3) Leicher Estella : ° 27.08.1905 ( 

Poperinge)  

x Vancaeyzeele Marcel op 12.11.1938 

(Poperinge)  

+ 29.12.1962 La Londe (Frankrijk)  

4 ) Leicher Hilaire : ° 10.09.1906 

(Poperinge)  
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+ 14.05.1940 (Schelle bij Antwerpen) gesneuveld op dezelfde dag dat de boerderij in  

brand werd geschoten / gestoken;  

5) Leicher Agnes : ° 07.11.1907 (Poperinge)  

x Metsu Camille 01.02.1933  

+ 12.08.1973  

6) Leicher Valère : ° 07.11.1907 ( Poperinge) tweelingbroer van Agnès  

x Vandermeersch Palma op 25.10.1941 in Bosc Roger en Roumois (Frankrijk)  

+ 10.10.1978 Bosbénard-Comin (Frankrijk)  

7) Leicher Abel: ° 15.12.1908 (Poperinge)  

x Huyghe Maria op 29.07.1931 (Poperinge)  

+ 08.02.1986 (Poperinge)  

8) Leicher Julien: ° 05.10.1910 (Poperinge)  

x Rommens Paula (Reninge) 15.12.1949  

+ niet bekend  

9) Leicher Lucien : ° 05.10.1910 (Poperinge) tweelingbroer van Julien  

x Vercruysse Rachel (Poperinge) 01.09.1942  

+ 02.08.1976 Bosnormand (Frankrijk)  

10) Leicher Etienne: °23.01.1914 (Poperinge)  

x Vanackere Irène (Wevelgem) 21.08.1947  

+ 31.03.1996 (Antwerpen)  

11) Leicher Albert : °27.04.1915 (Poperinge)  

x Marthe Saint-Germain 07.05.1947  

+ 14.11.1982 (Poperinge)  

12) Leicher Marie-José: °06.08.1916 

(Poperinge)  

+17.06.1917 (West-Vleteren)  

13) Leicher Augusta (Clara): 

°10.08.1918 (Poperinge)  

x Cools Albert 16.12.1972  

woonachtig in het rusthuis te Poperinge  

 

Irma Derycke  

 

Bernard schrijft: Als boer kan je je land 

en vee niet zomaar achterlaten. Het 

wordt bang afwachten en hopen. De 

frontlijn stabiliseert zich uiteindelijk op 

amper 5 km van de hoeve. Dag en nacht 

zijn de oorlogsgeluiden te horen.  
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Je mocht als boer, op eigen risico, op je boerderij blijven, op voorwaarde dat je je kinderen 

niet aan het oorlogsgevaar blootstelde. Onder impuls van Koningin Elisabeth werden in 1915, 

verder achter het front, schoolkolonies opgericht om kinderen uit de bedreigde zones te halen. 

Zo vertrokken 4 broers naar Vinkem en twee zussen, Estella (9)en Agnes (7), naar Bailleul. 

Ze zullen er de rest van de oorlog verblijven, zonder enig contact met thuis.  

Lucien(4), Julien(4), Abel(6) en Valère(7) in Vinkem Het opzet van de koninginnescholen 

oogt zeer militair. De uniformen zijn ‘Nieuw-Zeelands’. Het onderwijs was zeer modern voor 

die tijd.  

Bernard schrijft verder:  

 

 
HEU004509795  

Met dank aan Poperinge Verbeeldt  

 

Een fatale schermutseling  
Achter de frontlijn is het een komen en gaan van vreemde troepen. De hoeve wordt gebruikt 

als doorgangspost, bevoorradingspunt en eerste hulp-hospitaal.  

René probeert met zijn zoons Sylvain (13) en Hilaire (8) de boerderij draaiende te houden, 

terwijl Irma naast Etienne nu ook de kleine Marie-José te verzorgen heeft. Op de achtergrond 

bulderen de kanonnen.  

Tijdens het inhalen van de oogst in 1916 botst René op een groep dronken soldaten die een 

paard willen stelen. De omstandigheden van deze schermutseling zijn nooit erg duidelijk 

opgehelderd. Boer René krijgt een kolfslag in de hals en zal zich nooit meer volledig 

herstellen. Hij blijft ziekelijk achter en zal aan de gevolgen overlijden op 8 mei 1918.  

 

Op de vlucht  
In 1917 bereikt het oorlogsgeweld een triest hoogtepunt en besluit Irma met de kleinsten naar 

West-Vleteren te vluchten.  

Het is een wanhoopsdaad want werkelijk nergens kan men schuilen en de omstandigheden 

zijn erbarmelijk. Amper 10 maanden oud sterft de kleine Marie-José op 17.06.1917 tijdens 

die barre tocht. Men moet van miserie terugkeren naar de hoeve, ondanks het grote gevaar.  
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Gwalia Farm  
Bernard schrijft: De gevechten woeden met wisselende intensiteit. Tijdens grote offensieven 

wordt de schuur meer en meer gebruikt als noodhospitaal (Main Dressing Station) achter het 

front. Door een ongelooflijk toeval beschikken we over gegevens uit de eerste hand over deze 

periode. Colonel David Rorie (DSO,MD) van het 134th Field Ambulance, doet er verslag 

van in zijn boek A Medico’s Luck in the War. Hij neemt de hulppost op 24 juli 1917 over met 

zijn Welshmen tijdens een hels offensief. De gewonden worden vanuit de vooruitgeschoven 

posten aan het front naar de Gwalia farm gebracht. Ze worden in de grote schuur eerst 

geregistreerd en dringend behandeld. Vervolgens komen ze in één van de vele tenten terecht, 

gesorteerd naar hun soort verwondingen. Alleen al tijdens de maand juli 1917 worden 2516 

soldaten binnengebracht. De registers vermelden 20 onmiddellijke overlijdens en 89 niet 

transporteerbare gewonden. De rest wordt met ambulances verder achter het front gebracht 

naar een Casualty Clearing Station.  

 

Het stuk in het boek ‘A MEDICO'S LUCK IN THE WAR’ dat over Gwalia farm gaat, 

vertaalde William White voor ons. Rorie schreef het volgende:  

 

Op 24 juli verlieten we Clairmarais om in Lederzeele op transport gezet te worden richting 

Gwalia Farm, gelegen op de weg van Poperinge naar Elverdinge, waar het XVIIIe Corps 

M.D.S. [Main Dressing Station of hoofdverpleegpost] gelegerd was.  

Onze mannen die instonden voor het transport waren ons enige tijd voordien voorafgegaan 

met bestemming A.D.S. [Advanced Dressing Station] in Essex Farm, aan de oever van het 

kanaal, dat een hotspot van de gevechten was. Op de avond van onze aankomst werden vier 

onder hen gedood door een granaat die ingeslagen was op hun schuilplaats, rechtover The 

Willows Collecting Post.  

We verbleven twee maanden bij het Corps M.D.S. en gedurende heel die periode werd de 

omgeving constant bestookt door de Hunnen, ook door vliegtuigen 's nachts wanneer de 

hemel helder genoeg was. De site stond, bij onze aankomst, onder bevel van de O.C. 134th 

F.A. (die deze op een zeer efficiënte manier ingericht had). We hadden ook collega's van de 

1/3rd South Midland F.A.; samen hadden we een capaciteit van ongeveer 1000 bedden voor 

gewonden. [F.A = Field Ambulances]  

 

 

‘Armstron

g huts’ 

werden 

opgesteld 

voor het 

medisch 

personeel.  

We 

bevonden 

ons in een 

land 

bezaaid 

met hoppe 

en 

hopstaken

.  

We leefden in de betegelde  
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keuken van een kleine boerderij, waarvan de eigenaars zich in een achterplaats op het erf 

hadden teruggetrokken - vader, moeder, grootmoeder, twee jonge kinderen en drie 

volwassen familieleden, van wie één tijdens ons verblijf om het leven kwam t.g.v. een 

granaatinslag aan de overkant van de weg. De keuken had een brede en hoge haardstede 

waarin een stoof stond; op de schoorsteenmantel stond een plaasteren beeld van Jozef, Maria 

en het Kindje Jezus onder een ovalen stolp. Boven elke hoek hing voorts een kader met de 

teksten "Geloofd zy Jesus Christus in Eeuwigheid Amen." en "God ziet my. Hier vloekt men 

niet." De enige andere muurornamenten waren twee goedkope olieverfschilderijen met 

religieuze motieven. De keuken diende als eet- en leefruimte voor de officieren van de drie 

Field Ambulances, die personeel leverden voor de Corps Main Dressing Station. Onze 

slaapkwartieren bestonden uit - niet al te weerbestendige - Armstrong-hutten en tenten die 

opgesteld stonden in het nabijgelegen veld. De maquette van de boederij Leicher, gemaakt 

door Etienne.  

 

Op de site waren alleen ondiep 

uitgegraven schuilplaatsen (dug-

outs) aanwezig ; immers de 

veiliger, dieper uitgegraven, dug-

outs kwamen al vanaf een diepte 

van 5 à 6 voet [1,5 à 1,8m] of 

minder onder water te staan. De 

enige beveiliging die men had rond 

de hutten en tenten bestond uit wat 

gestapelde zandzakjes; verder 

moest men hopen dat er geen 

directe voltreffers kwamen. 

Sommige tenten stonden in 2 à 3  
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voet [60à 90cm] diep uitgegraven grond. Enkelen hadden in hun tent bovendien nog een extra 

sleuf uitgegraven waarin ze zich [ironisch] 'mochten ze daartoe verleid worden, 

oncomfortabel in de nattigheid konden terugtrekken wanneer den Duits [Jerry] het luchtruim 

onveilig maakte'.  

Foto: Daniël  

 

De grote schuur op de hoeve diende als wachtruimte waar alle gewonden geregistreerd (te 

weten ingeschreven in het Admission and Discharge Book), vervolgens ingeënt en tenslotte 

getrieerd werden naargelang de aard van de verwondingen. Stervenden en gewonden die niet 

konden getransporteerd worden kwamen terecht in een zgn. hospitaal-Nissen-hut.  

Wie voedsel mocht krijgen ging naar een tent met voedselbedeling, spoedgevallen werden 

behandeld in het operatiekwartier, enz.. Wie eerste verzorging had gekregen werd gelegd in 

de rij met hospitaaltenten en zonodig gevoed en verzorgd tot de Motor Ambulance Convoys 

ze terug naar de verschillende Casualty Clearing Stations (C.C.S) konden wegbrengen. Hier 

was een belangrijke rol weggelegd voor de Dispatching N.C.O.'s [noncommissioned officers]: 

hoofd- en borstwonden gingen naar één C.C.S., dijbeenfracturen naar een ander, gasletsels 

naar een derde, algemene kwetsuren naar een vierde, enzovoort. De verschillende C.C.S.'s 

moesten zeer alert zijn - en er voor zorgen dat elke gewonde de juiste bestemming bereikte - 

omdat de aard van de letsels die ze moesten opvolgen op korte termijn kon veranderen.  

 

Om het trieerwerk te vergemakkelijken hing er een grote prent met afbeelding van het 

menselijk lichaam in de wachtruimte, met pijlen er op getekend die verwezen naar de 

lichaamsdelen - hoofd, borst, dijbenen, … - én de betreffende C.C.S. die verantwoordelijk 

was. De overigens naakte afbeelding droeg - zoals men bij standbeelden soms ziet - een 

vijgenblad. Op een goede morgen ontdekte ik dat een of andere slimmerik de lobben van het 

vijgenblad toepasselijk had versierd met de letters "A.P.M."  
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De grote schuur met 

daarvoor de hospitaaltent. 

Op de voorgrond de mini 

spoorlijn (Decauville) naar 

de frontlijn op de 

Elverdingse weg.  

 

Tijdens ons verblijf hier 

kregen we te maken met de 

overvloed aan slachtoffers 

van de offensieven van 31 

juli, 16 augustus en 20 

september. Daarnaast was 

er evenwel ook de 

dagelijkse aanvoer van 

gewonden die het 

slachtoffer werden van de 

niet aflatende inslagen van bommen en granaten in de omgeving. Op 7 augustus nam ik het 

bevel over van het Dressing Station van het O.C. 134th F.A.. Twee dagen eerder waren er nog 

twee van onze sergeanten (voortreffelijke N.C.O.'s en gewaardeerde kameraden) om het leven 

gekomen door een salvo van de Duitsers recht in het M.D.S., om 10 uur 's avond. Daarbij viel 

ook nog eens een dode te betreuren bij het M.A.C. (Medical Arme Corpts?)  

 

 
 

Foto: Daniël Liefooghe – Een kathedraal van een schuur  

 

Twintig anderen raakten gewond. Eén granaat landde in de kwalijk ruikende poel van het 

boerenhof toen een collega en ik zich naar de EHBO-post haastten. Vanuit één ooghoek - het  
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ander bleef gericht op de hielen van mijn compagnon - zag ik een regenboog van modder de 

lucht in gaan, die even later als een stinkende douche op ons neerkwam.  

Eens in de verpleegpost, die volliep met gewonden, werd men algauw geconfronteerd met de 

gevolgen van het gebrek aan discipline in dergelijke crisissituaties en moest men met afschuw 

vaststellen dat er mensen van allerlei slag binnenstroomden, zoals communisten, misdadigers, 

gekken en gewetensbezwaarden.  

Het bestoken ging overigens gewoon verder, de houten (verpleeg)hutten boden geen 

bescherming - twee verplegers raakten gewond tijdens hun shift - en toch verliep alles bijna 

even routineus zoals anders. Mensen werden verpleegd, breuken werden gespalkt,  

Field Medical Cards werden ingevuld zoals het hoort, elke gewonde werd naar de passende 

opvangplaats gebracht ; ieder deed zoals steeds zijn werk en ging daar gewoon mee door.  

 

 
 

Een bladzijde uit de ‘War Diary’ op Gwalia Farm  

In de verpleegpost speelden zich nog andere vreemde taferelen af. Zo kreeg het West Indian 

Labour Corps het op zeker ogenblik zwaar te verduren onder de bommenregen waardoor de 

post algauw gevuld raakte met gewonde negers.  

Van nature overgevoelig en doodsbang - naast het feit dat ze vaak zwaar gewond waren - 

herschiepen ze de ruimte in een inferno van geschreeuw, geroep en gekreun die niet te 

temperen was.  

Hier en daar hoorde men uitbraken van "Halleluja's" ; iemand kon een Moody en Sankey-

hymne aanheffen, daarbij al vlug bijgetreden door een koor van anderen, tot iemand anders 

een tegenmelodie begon te zingen vanuit een andere hoek van de kamer.  

Ondertussen bleven de bommen buiten gewoon inslaan. We maakten zo weinig mogelijk 

licht, hoewel de ramen geblindeerd waren, om toch maar geen aandacht te trekken; en als men 

rond zich keek in de gedimde lijdenskamer naar de glimmende tanden en rollende witte  
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oogbollen van de op de operatietafels en draagberries neerliggende zwarten, moest men 

zowaar denken aan een tot leven gebrachte scene uit de onderwereld, met hels kabaal zowel 

binnen als buiten, waarbij alleen de hand van een Hogarth of een Breughel dergelijk tafereel 

op treffende wijze zou kunnen tot leven brengen.  

Bernard schrijft daar over: Wat de negers betreft. Wij hebben in de familie steeds gehoord 

dat het 'singalezen' waren maar uiteraard geef ik dat maar mee 'van horen zeggen'.  

 

 
 

https://wellcomehistory.wordpress.com/2014/12/03/in-flanders-fields/  

 

En toch, als je met het nodige relativeringsvermogen - niet altijd makkelijk - rond je kon 

kijken, dan was een bezoekje van de bommenwerpers niet meer dan een pittoresk en 

interessant spektakel.  

Een heldere sterrenhemel, met misschien een bijna volle maan en enkele verspreide wolken in 

de lucht; alles rustig in het rond, op de geweerschoten in de verte na.  

Dan, plots, enkele kilometer ver, het scherpe typische geluid van een inslaande bom - toch 

weer een heel ander geluid dan dat van een inslaande granaat - algauw gevolgd door 

verscheidene andere, steeds dichterbij komend.  

Daarna het gebroken gezoem van een vijandelijk vliegtuig, A-woong! A-woong! A-woong! - 

niet het monotone geluid die onze eigen vliegtuigen maken. Zoeklichten speuren de hemel af; 

op avontuur beluste luchtafweerschutters beginnen te schieten in de richting van het geluid, en 

irriterende machinegeweren vuren om beurten met horten en stoten salvo's af, als het ware 

vragend: "Heb je hem? - Heb je hem? - Heb je hem?".  

Plots valt een lichtbundel op het doelwit waardoor dit als een gouden vlinder afsteekt tegen 

een zilveren achtergrond. Snel focussen ook andere zoeklichten op de prooi, in hun 

lichtbundel gevolgd door een stroom van lichtkogels; ondertussen is het voortdurende pop-op-

op-op-op van de M.G. [Machine Gun ?] zo oorverdovend dat je nauwelijks hoort hoe de 

"Archies" [anti-aircraft fire] nieuwe en grotere sterren aan het firmament zetten.  

https://wellcomehistory.wordpress.com/2014/12/03/in-flanders-fields/
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Het vliegtuig is weg, verdwenen in een wolk; de zoeklichten die eerst vervaagden in het 

hemelruim botsen nu op en kruipen over de wolken heen, van links naar rechts, van boven 

naar onder, wachtend tot het vliegtuig terug opduikt.  

Daar komt het terug tevoorschijn! Eén zoeklicht krijgt hem net in het vizier. Daar is hij 

opnieuw! Twee lichten pinnen hem vast in het midden van een St.-Andreaskruis!  

Laat je gaan, Archies! - Goeie ouwe M.G! - Whooce! Crash! Alle onpartijdigheid verdwijnt 

direct. Men wordt een deelnemer in het spektakel, niet louter een omstaander, die zich tegen 

de grond werpt wanneer een projectiel te dichtbij inslaat.  

Gauw laat één van de zoeklichten - gevolgd door een tweede - het eerste doelwit voor wat het 

is en speurt de hemel af op zoek naar een tweede.  

Beide vliegtuigen droppen nog steeds hun bommen maar de inslagen klinken nu verder weg. 

De zoeklichten zijn hun prooi kwijt en hakken woedend als zwaarden in op de duisternis. 

Daarna sta je op, slaat het stof van je af, om vast te stellen dat de toeschouwer naast jou 

vloekend blijft zitten. Wanneer je hem aan je arm naar de verpleegpost begeleidt merk je dat 

er een machinegeweerkogel door zijn voet is gegaan…  

 

 

Ik zei eerder al dat dit een land was 

dat vol stond met hoppe en 

hopstaken. Maar het was ook een 

land vol spionnen en geruchten 

daaromtrent. Een naar het schijnt 

veel toegepaste methode maakte 

gebruik van rooksignalen via 

schoorstenen, door bussels vochtig 

stro met tussenpozen op het vuur te 

leggen.  

Er werd beweerd dat de positie van 

onze tanks in een bos op die manier 

verraden werd, met alle gevolgen van dien; en de spion - die later op heterdaad betrapt werd - 

zou gedood  

zijn (lees : verdwenen in de modder) 

door een gelukkig ongeval met een 

tank.  

Op het platteland wemelde het van 

de verhalen over spionnen: 

windmolens die men liet draaien en 

kerkklokken die men liet luiden om 

de aandacht te trekken van de 

ballonvaarders; mannen die 

onschuldig aan het ploegen waren en 

vrouwen die hun onschuldige witte 

was buiten legden, alles gebeurde 

volgens een plan om de opmerkzame 

vijandige vliegers aan informatie te 

helpen.  

Toch bevatten die verhalen vaak wel een grond van waarheid ; de mof was - en is - een sluw 

dier die methodisch te werk gaat, en er lopen dwazen rond die dit opzettelijk schijnen te 

vergeten.  
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Aalmoezeniers waren in overvloed aanwezig in het Corps M.D.S.. Op het Leger des Heils na 

waren alle godsdienstvarianten ruim vertegenwoordigd - Presbyterianen, Rooms-Katholieken, 

Wesleyanen en Anglicanen.  

Wij - zonen van Galenus - die vasthielden aan onze eigen 'geestelijke' overtuiging, moesten 

onze lange messtafel maar al te vaak afstaan aan al die anderen. Dergelijke bijeenkomst stond 

genoegzaam bekend als "The General Assembly"; en daar zaten ze dan over de kok te 

discussiëren en theologische onderwerpen aan te snijden. Zo was er eens iemand uit de gratie 

gevallen omdat hij een Maleisiër (uit Malakka) bij de Chinezen begraven had; het gevolg was 

dat een woedende Graves Commission-krijger van Ierse komaf hem had verplicht om het 

lichaam opnieuw op te graven en te herbegraven op de juiste plaats. Ook in het hiernamaals 

zijn Confucius en Mohammed blijkbaar niet goed te combineren.  

Onze kleine mess was dus vaak meer dan redelijk gevuld en op een dag, tijdens de lunch, na 

een rustige voormiddag, dropte Jerry [de Duitsers] een grote granaat met hoge snelheid aan de 

overkant van de weg, gevolgd door een geweldige dreun die de reeds bouwvallige 

keukenramen deed daveren.  

Het was interessant om waar te nemen welke posities de lunchers op dat moment ineens 

innamen; sommigen vielen achterover met hun stoel maar de meesten doken reflexmatig 

onder de tafel. Mijn eigen krachtinspanning om niet te moeten onderdoen voor de anderen 

werd teniet gedaan door een of ander obstakel dat, bij nader toezien, een van onze mannen op 

zijn knieën bleek te zijn, met zijn hoofd op een vleesschotel in mijn onderbuik geplant. 

Opgelucht dat het vlees koud was en niet met saus besmeurd - en terwijl de mannen verschrikt 

van onder hun tijdelijke schuilplaats te voorschijn kwamen - kon ik daarna de twijfelachtige 

eer genieten om heldhaftig rechtop te blijven zitten zijn in mijn stoel.  

 

 
 

29 juli 1917 – War Diary  
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De offensieven leverden ook oorlogsbuit op - Duitse soldaten, afkomstig van Posen, Danzig 

en Pommeren. Een onderluitenant, een bleke, cynische kerel die goed Engels sprak, beweerde 

acteur te zijn en medewerker van Reinhardt, van wie Martin Harvey zijn Oedipus kreeg.  

Een andere Hun bleef maar overvloedig wenen ; bleek dat hij tranen liet van blijdschap omdat 

hij eindelijk krijgsgevangen was genomen! Een derde, een klein ventje van nauwelijks 5 voet 

lang en een jaar of 40 oud, was overduidelijk de komiek van zijn eenheid. Zijn helm was te 

groot voor zijn hoofd en bedekte driekwart van zijn gezicht. Ik werd naar de tent gelokt waar 

hij verbleef door het gelach dat er vandaan kwam, en trof hem aan in het midden van een 

groep zich vermakende omstaanders, rondhuppelend op één been, het andere been 

vasthoudend - grijnzend en opmerkingen makend in zijn eigen taal - in een verwoede poging 

om zijn hoge laars uit te doen. Was hij dan misschien gewond geraakt aan zijn voet ? 

Helemaal niet maar hij had zijn laars al 14 dagen niet meer uitgedaan. Dat hij dat niet gelogen  

had werd vlug duidelijk toen hij daar toch in slaagde, nog voor ik de tent kon verlaten !  

Hier [Gwalia Farm] was het ook dat we de eerste Amerikaanse M.O.'s [Military Officers ?], 

gelieerd aan de Field Ambulances and Battalions, over de vloer kregen; enkelen onder hen 

bleven bij ons tot op het laatst.  

De meerderheid bleek prima 

kerels, al verkeerden sommigen 

in het begin in het "effete 

Yurrup" [zwak Europa]-stadium. 

Een weekje front volstond echter 

gewoonlijk om hen hun mening 

te doen herzien. Maar op zulke 

kleinigheden na waren de 

Amerikanen toffe gasten en goeie 

makkers. Hun zienswijze was 

altijd verfrissend en stimulerend; 

wij leerden van hen een soort 

korte en krachtige schuttingtaal 

dat sommigen onder ons nu nog 

gebruiken. Ook de vele nieuwe 

inzichten die ze ons bijbrachten 

om vlug je geld te verliezen met 

kansspelen waren zowel 

verrassend als verrijkend.  

 

Etienne (2 à 3) op een Engelse 

postkaart  

als Mascotte van het 134ste.  

 

 

 

 

 

 

 

Op de 24ste – september - verlieten we Gwalia Farm en marcheerden naar Siege Camp, in de 

richting van het kanaal om daar voor 5 dagen te blijven in met zandzakjes verstevigde hutten 

en tenten.  
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We hielden ons hier voornamelijk bezig met het nakijken van onze uitrusting. Het was een 

allesbehalve gezond verblijf en daar bovenop kregen wij 's nachts het bezoek van de 

bommenwerpers. Gelukkig konden de manschappen ook voetballen en twee matchen met 

naburige eenheden werden gespeeld.  

Laat op de avond van de 27ste werd er tijdens een raid een bom gedropt op de weg, op 50 

yard [ca. 45m] van ons vandaan. Twee transportwagens werden daarbij voluit geraakt. Onze 

mannen haastten zich - nauwelijks gekleed - naar de plaats van onheil met hun draagberries. 

De verhakkelde wagens en acht muildieren waren herleid tot een bloederige hoop verwrongen 

staal waar de trillende poten van de verminkte en zieltogende beesten op groteske wijze 

uitstaken. Eén van de chauffeurs was weggeslingerd in een diepe gracht naast de weg en had 

een complexe dijbeenfractuur en meerdere hoofdwonden opgelopen. Zijn drie - dodelijk 

gewonde - metgezellen moesten bevrijd worden, wat niet meeviel omwille van de stampende  

poten van de muilezels. Tot 

overmaat van ramp begonnen plots 

ontelbare kogels over ons heen te 

fluiten. Toen ik probeerde te 

achterhalen waar deze vandaan 

kwamen trof ik aan de andere kant 

van de verwrongen hoop een 

schutter van een nabij 

gepositioneerde divisie aan, die 

goedbedoelend probeerde om de 

dieren uit hun lijden te verlossen. 

Toen hem duidelijk gemaakt werd 

dat er mensen tussen lagen en dat 

hij bijna twee van de onzen had 

omgelegd, schudde hij het hoofd, 

stak zijn vuurwapen weg en liet ons 

verder ons werk doen.  

 

Foto: Daniël Liefooghe  

 

 

 

Aan weerszijden van de weg lopen 

meerdere sporen - waarop de 

wagons door paarden getrokken 

worden - die grote vernieling 

hadden opgelopen. Overal heerste 

verwarring: gewonde paarden die 

hinnikten, wild sprongen en om 

zich heen trapten, sommigen half 

verstikt in de touwen verstrikt neerliggend, en spoorwegpersoneel die geduldig probeerde de 

zaak onder controle te krijgen. De volle maan  
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scheen en dus was dit ideaal voor de vijand om operaties uit te voeren.                                   

Bijgevolg kwamen vijandelijke tuigen opnieuw hun munitie uitbraken over ons, gelukkig 

zonder al te veel schade aan te richten maar toch genoeg om de toeschouwers die na de eerste 

aanval nog stonden toe te kijken uiteen te jagen. Vanop een uitkijkpunt op de weg, die hoger 

lag dan de omringende velden, kon men de zich uitzwermende groepjes gebogen figuren - met 

hier en daar een door de maan wit beschenen gezicht dat de hemel afspeurde naar de terreur 

zaaiende vliegtuigen - goed zien.                                                                                                                                                                                  

Het tafereel riep onwillekeurig sterke herinneringen op aan veel van de oude 

schilderijen die handelen over het Laatste Oordeel.  

 

 
 

20 september 1917 - the Battle of the Menin Road Ridge 

 

Toen kregen we - niet zonder enige opluchting moet ik toegeven - het bevel om op de 29ste 

naar Proven te vertrekken om daar op te trein te stappen.  

Met het vooruitzicht op minder doden en gewonden verliet onze eenheid, op de mensen die 

instaan voor het transport na, Siege Camp om 6 a.m. en marcheerde terug naar Gwalia Farm 

waar we korte tijd samen zaten met de 33rd F.A. in het Corps Main Dressing Station.  

Gelukkig maar want die nacht werd de hele omgeving - Siege Camp, Vlamertinge, 

Elverdinge, Dirty Bucket- de Vuile Seule - Camp, Caestre, Poperinge (met 200 slachtoffers), 

Switch Road - vanaf 7 uur 's avonds hevig gebombardeerd.  

Dit ging zo vijf uur aan een stuk door. Op een gegeven ogenblik waren er zeven vliegtuigen 

tegelijk gespot in de zoeklichten - waarvan vier recht boven onze hoofden - en het lawaai van 

de "Archies" en machinegeweren bovenop dat van de vele bomexplosies zorgde voor een 

duivelse cacofonie dat nog lang in het geheugen zal blijven plakken. Gewonden stroomden 

het Dressing Station binnen.  
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Tegen middernacht waren er nog maar enkele vliegtuigen te zien, waarvan de meesten 'leeg' 

terug vlogen naar hun eigen linies. Enige tijd later waren we dan op weg naar Proven - 

weerom vergezeld van een vliegtuig, recht boven ons, oplichtend in de lichtbundels van de 

zoeklichten - een uur na het vertrek van de ploeg die voor het transport instond en die veel 

harde noten te kraken had gekregen, zowel in het Siege Camp als onder de 12km lange weg 

naar Proven. Langs de weg hing een indringende stank van explosieven, getuige de vele 

bomkraters op en naast de weg. Gelukkig kregen wijzelf nog slechts een paar bomexplosies te 

verduren en bereikten we het station op tijd (half vier 's nachts). Na twee uur wachten in de 

kou, op het perron, konden we eindelijk de trein op, in beestenwagens zonder stro. Een 

Soyer's-kachel werd aangestoken, de manschappen kregen wat warme thee en eten achter de 

kiezen, om daarna wat in te dommelen. Via Hazebrouck, St.-Omer, Boulogne en Albert ging 

het richting Bapaume. 's Anderendaags scheen de zon en reed de trein met de deuren open, de 

mannen naar buiten kijkend, genietend van het mooie weer, zingend en gekscherend. Aan 

elke halte werd even uit de trein gesprongen om wat te lanterfanten of om fruit te kopen bij de 

alomtegenwoordige venters. …  

 

Extra info over sommige gebruikte afkoringen :  

http://www.longlongtrail.co.uk/soldiers/a-soldiers-life-1914-1918/the-evacuation-chain-for-

wounded-and-sick-soldiers/  

 

 

 

http://www.longlongtrail.co.uk/soldiers/a-soldiers-life-1914-1918/the-evacuation-chain-for-wounded-and-sick-soldiers/
http://www.longlongtrail.co.uk/soldiers/a-soldiers-life-1914-1918/the-evacuation-chain-for-wounded-and-sick-soldiers/
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Bernard schrijft verder: Men begraaft de doden voorlopig op een kleine hoogte achter de 

hoeve. Het worden er helaas, in het verdere verloop van de oorlog, veel meer. Het kleine 

Gwalia Cemetery is nog te bezoeken en blijft een droef aandenken aan deze periode.  

Gwalia-cemetery met op de achtergrond de 

hoeve Leicher  

 

Dat ‘kleine’ Gwalia Cemetery heeft wel 470 

doden, waarvan 454 uit het verenigd 

Konkinkrijk, 2 Australiërs, 5 Canadezen, 5 

Nieuw-Zeelanders, 1 Zuid-Afrikaan en 3 

Duitsers.  

179 doden behoorden tot de artillerie, 30 tot 

de ‘Royal Engineers’ en 30 tot het ‘Labour 

Corps’.  

 

Er liggen o.m. 4 Chinese arbeiders en 3 Duitse 

krijgsgevangenen begraven. Vroeger lagen 

hier nog 2 Belgen en 1 Amerikaan, maar die 

werden ontgraven. Zo stelt men in de 

‘inventaris van het onroerend erfgoed’.  

Ik heb toch maar twee Duitsers gevonden, die 

ten andere niet in het ‘book’ vermeld staan. 

Mart Lindner en Heinrich Hain, gestorven 

op 16 en 17 augustus 1917 – de periode 

waarin Rorie op de hoeve aanwezig was.  

Hier stelt men ook dat het hospitaal er 

speciaal kwam naar aanleiding van het 

grootscheeps offensief dat eind juli 1917 van 

start ging (Derde Slag bij Ieper). En, zoals we 

op één van de foto’s konden zien, werd er een 

speciale spoorlijn aangelegd om de toevoer 

van gewonden en materiaal te vergemakkelijken.  

 

De begraafplaats werd gebruikt vanaf begin juli 1917 tot in september 1918. Het  kamp was 

zeker twee maal het doelwit van de Duitse artillerie, nl. op 8 juli 1917 en op 4 september 

1917. Bij deze laatste aanval, bekend als de ‘Raid on the Dirty Bucket Camp’ was vooral de 

nabijgelegen wijk ‘Vuile Seule’ getroffen. 14 manschappen van de ‘9th Lancashire Fusiliers’ 

die deze aanval niet overleefden, liggen nu begraven in perk I, rij H.  

Op 4 september 1917 was Rorie in het Gwalia hospitaal aanwezig.  

 

We halen 10 van de mannen aan die gedurende het verblijf van Rorie van 24 juli 1917 tot 24 

september 1917 daar stierven.  

Op de 24ste juli 1917 – dat dat de aankomst van Rorie stierf J.G. Clowes, sergeant – Royal 

Army Service Corps.  

Hun embleem is te zien op het graf.  

Clowes wordt in het book of remenbrance geplaatst bij het ‘horse transport’ van het Royal 

Army Medical Corps.  

Zou hij één van die mannen geweest zijn, die vooruit gestuurd werden om het kamp voor de 

nakomers gereed te maken?  
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Camp shown here on this map - 

courtesy of TNA Trench Map CD 

from N and M Press.  

Een paar van die ‘camp’ - 

benamingen lijken mij wat bizar: 

Cancer farm? Gin Palace? Canis 

– farm? Juice Farm? En Turnip of 

‘raap’ farm?  

 

Op de 25ste juli, de dag na zijn 

aankomst stierf Allen Robert 

Osmond, gunner bij de Royal 

Garrison Artillery door zijn 

wonden die hij opgelopen had in 

de Ypres Salient de dag daar voor. 

Hij was 34 jaar oud en de zoon 

van Sarah Isabella Allen uit 

Newcastle-on-Tyne, weduwe van 

Robert Osmond Allen. I.E.3  

 

Op 5 september 1917overleed 

daar Arthur G. – Zijn volle 

voornaam krijgen we niet in de 

register. Hij was de zoon van 

Thomas en Jessie en was 

afkomstig van Aberdeenshire, 
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Schotland. Hij maakte dan ook deel 

uit van de ‘Gordon Highlanders’.  

Zij droegen trots hun ‘kilt’.  

 

Bennett, private, John James, 12th 

labour Bn, Duke of Wellington’s - 

West Riding regiment - tranf. To 

(14478) 25 th coy, labour corps – 4 

september. Grave ref. II. B.3.  

Zo staat het in het boek.  
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Morrison R. – kon men echt zijn 

voornaam niet terugvinden? - private – van 

de Gordon Highlanders was bij het 

medische corps, en dus collega van Rorie, 

net zoals de volgende.  

 

Hay George was bij het 24ste Motor 

Ambulance Convoy en was 20 jaar oud. 

Hij was de zoon van George en Janet Hay.  

Russel James Alexander van de Royal 

Army medical Corps, verloor zijn leven op 

5 augustus, net als zijn twee collega’s van 

het medische corps. Russel was de zoon 

van Alexander en Ailza Keith uit 

Aberdeen.  

Zouden de drie mannen door dezelfde bom 

gedood zijn?  

 

We halen er ook Cecil Brannon Payne uit. 

19 jaar oud toen hij stierf – een fris, jong 

gezicht met heldere ogen.  

Hij kijkt resoluut de lens in. tweede 

luitenant bij de Royal Flying corps werd 

gedood in een luchtgevecht op de 20ste 

augustus 1917. Hij was de zoon van T.W. 

and Cecilia uit Cordel Cot in India. Van 

daar uit was hij gegaan naar de Blundel’s 

school in Tiverton, Devonshire. En van 

daar naar het Royal College of science in 

Londen.  
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De indrukwekkende rij doden van de 4de 

september 1917 – de raid on Dirty Bucket 

Camp – of de Vuile Seule: Bradley R.J.; 

Rawlings E.J.; Metcalfe H.; PalmerJ.; Lynch 

P.; Huyton W.; Kendall W.; Galley F.; 

Hardman A.; Pikard W.; Crowder S.C.; Shanat 

Harry; Sott J.; Sutcliffe Frank; Millicamp G. 

en George William Mann. 14 man op een rij.  

 

Bernard Leicher schrijft mij verder dat René 

Leicher in 1918 stierf en een weduwe en 10 

kinderen achterliet.  

Wanneer de kanonnen uiteindelijk zwijgen op 

11 november 1918 staat Irma er als weduwe 

alleen voor met de kleine Clara (°10.08.1918) 

nog in de wieg en 10 andere kinderen om voor 

te zorgen. De landbouwgrond is verwoest. De 

oudste zoons, Sylvain is nog maar 17 en 

Hilaire amper 12, nemen de taak van boer zo 

goed als mogelijk over. De oudste meisjes 

hebben meteen een volle dagtaak aan het zware 

huishouden met de vele kleintjes. Het is voor 

allen een harde leerschool en het gaat met 

vallen en opstaan. Het zal meer  
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dan 9 jaar duren 

voor alle grond 

weer bruikbaar is 

gemaakt.  

(* Welshmen 

komen uit Wales 

= Gwalia is de 

oude naam van 

die streek)  

Na de oorlog zijn 

de akkers voor 

een groot deel 

onbruikbaar. 

Spoorwegen 

(Decauvilletjes) 

doorkruisen het 

land, dat ook 

bezaaid is met 

barakken, 

munitieopslagplaa

tsen en putten. 

Het wordt 

titanenarbeid om 

op deze gronden weer goed te kunnen oogsten. Maar met taaie volharding, echte keikoppen 

waardig, slaan de Leichers er zich weer door. Er wordt hoppe verbouwd en een hommelkete 

bijgezet aan wat nog rest van de wal. De gebouwen worden uitgebreid en er is hoop op nog 

meer.  

 

 
 

De hoeve Leicher, zoals ze was tussen de twee wereldoorlogen en zoals ze nu staat in het 

Poperings hopmusuem  

 



28 

 
 

 
 

De stallingen – links het koestal voor 10 

koeien. De baktrog staat in de ruimte 

tussen het koestal en het varkenskot.  

De karn draaide op hondenkracht.  
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De kruiskeuken, waarbij vooral de achterkeuken zelf opvalt met de Leuvense stoof, de grote 

tafel en een bank .  

 

 
 

De voorkant van het 

huis. Achter de 

rechterkant zit de kelder 

en de ‘opkelder’ of 

voute. Naast de 

voordeur, die 

waarschijnlijk weinig 

zal opengegaan zijn, 

bevond zich de ‘beste’ 

kamer.  
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De beste kamer met een 

open haard, ronde tafel en 

enkele kasten. Daarachter, 

met een venster dat op het 

erf uitgaf, bevond zich een 

slaapkamer, die traditioneel 

in dergelijke boerderijen 

door de oudste dochter 

‘bewoond’ werd. Zij had zo 

de mogelijkheid om aan het 

venster van haar kamer met 

haar ‘vrijer’ te 

konkelfoesen. Een kus door 

het raam kon dan nog wel 

en misschien liet zij haar 

vrijer wel door het raam 

kruipen?  

Op de overloop, achter de 

voordeur en boven het 

kleine portaal was er een 

vierkant gat, met luik voorzien, om de hop, die na het drogen op de zolder lag, te ‘zakken’. 

Dit was typisch voor alle hopboerderijen – en dus alle boerderijen, in de streek rond 

Poperinge.  

De rest van de kinderen – jongen en meisjes apart, sliepen op de zolder, waar er kisten 

stonden om hun klederen in op te bergen.  
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De hopast of 

‘hommelkete’ dateerde 

van 1753, maar zal eertijds 

wel gezet geweest zijn in 

hout- en plakwerk, in leem 

en later ‘versteend’ 

geworden zijn. De ‘zot’ of 

windvang die op de ‘kave’ 

of schouw staat werd voor 

het eerst in Poperinge 

geïntroduceerd rond 1890 en 

dit model nog eens 10 jaar 

later.  

We nemen dus aan dat de 

verbouwing met de stenen 

muur en het aanbrengen van 

de ‘zot’ rond 1900 werd 

gerealiseerd.  

De indeling van de hopast 

blijft wel ‘traditioneel’.  

Het middelste gedeelte 

bestnd uit de ast zelf, met de 

oven, de hel en de vlaak.  
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De oven is door Etienne prachtig nagemaakt. We zien de oven in baksteen gebouwd met langs 

onder de ‘luchtgaten’ die er voor moesten zorgen dat het vuur bleef branden.  
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De metalen deur bestond uit twee delen, waarbij het de bedoeling moet geweest zijn om ook 

hier de lucht zo te kunnen verdelen, dat men daarmee het vuur kon dempen of juist 

aanwakkeren.  

De hel – de ruimte voor de warme lucht – boven de oven, werd gemaakt door schuin 

opgaande balken, die beslagen werden door latten van de latkliever, die daarna met leem 

werden bestreken.  

Links zien we de ‘opsteker’. Langs de ladder werden de zakken groengeplukte hop naar 

boven gedragen en op de vlaak uitgestrooid om te drogen.  

We zien een kolentang en een kolenschup om het vuur in oven te regelen.  

Centraal ligt de astschup om de gedroogde hop – aan de andere kant van de vlaak, door de 

‘afschieter’ op de grond te laten vallen. Een tweede houten schup en een berkenborstel 

vervolledigen het assortiment werktuigen.  
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Er staat een gevulde linnenzak hop klaar in de afschieter. Na de Groten Oorlog zette de 

familie Leicher de hopteelt verder. We zien hier de hopboerin met haar plukkers. In de verte 

zien we de Elverdingse steenweg .  
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17 - Jaar 1920 - De heropbouw 

 

 

In 1918 verscheen er een 

uitgebreid werk over de 

boerderijen in West-

Vlaanderen.  

Het boek bestond uit een 

aantal modelboerderijen die 

door Alfred Ronse en Theo 

Raison ontworpen waren en 

daarin kon een 

modelboerderij voor 

Poperinge niet ontbreken.  

 

In de inleiding stelt men dat 

de boerderij speciaal 

ontworpen werd voor de 

hopstreek en dat ze eigenlijk 

geplaatst wordt in het 

gehucht ‘De Hoge Graeve’.  

Op zich al een 

eigenaardigheid aangezien 

ik dacht dat dit Westouter 

was.   
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Deze hoeve – bedoeld om hop te kweken, wordt in de eerste plaats gekarakteriseerd door 

de hopast – de séchoir of drogerij’ – en daarna door de uitgebreid graanzolders om de 

gedroogde hop te bewaren tot het geschikte moment tot verkoop gekomen is.  

De meeste momenteel nog gebruikte hopasten – zo schrijft men – zijn rudimentair – 

buiten enkele uitzodneringen waar de eigenaars mechanische verbeteringen ingebracht 

hebben.  

Bij deze verniewingen zijn er onder andere diegenen die een liftsysteem geïnstalleerd 

hebben om de hop in de hopast te brengen zonder dat men deze verder moet behandelen. 

Dit nieuwe procedé verbetert de kwaliteit van het product doord dat men minder bladeren 

en minder verlies van lupuline heeft dan in de meer primitieve asten.   

Een andere verbetering bestaat uit het bouwen, naast de hopast van een kleine constructie 

die als depot dient 

en ter bescherming 

van de geplukte 

hop wanneer deze 

van het veld komt.  

 

We voegen hier 

ook het algemene 

plattegrond van de 

boerderij bij – 

waarbij men een 

aantal keren 

benaderukte dat de 

‘séchoir’ omwille 

van het 

brandgevaar apart 

diende te staan.   

 

De heer Lebbe – 

oud provinciaal 

raadslid wordt in 

het begeleidend 

artikel apart 

genoemd en men stelt dat met zijn adviezen 

rekening werd gehouden.  

De indeling van de hoeve wordt ook 

meegegeven: 7 à 8 gemeten hop – 10 

gemeten graan – 10 gemeten haver – 3 

gemeten bieten en 2 gemeten aardappelen. 
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Het is opvallend dat men 

pleit voor een treffelijk 

onderkomen voor de 

tijdelijke arbeiders die in 

de pluktjd van de hop van 

uit alle hoeken van de 

provincie naar de streek 

afzakken. Men stelt dat de 

boeren dikwijls weinig 

moeite doen om hun een 

goede slaapplaats te 

verschaffen. Een dergelijke 

groep plukkers bestaat 

gemiddeld uit 20 à 30 

personen. Aangeizen een 

dergelijke hoeve – voor een 

dergelijk korte tijd echter 

geen vaste ‘arbris’ kan 

bouwen  - willen de 

schrijvers de volgende 

oplossing meegeven. 

Aangezien de schuur 

meestal de grootste lacatie 

is, kan men aldaar de 

mannen laten slapen, en de 

vrouwen kunnen dan een 

odnerkomen vinden in het 

wagenkot en op de zolder 

hiervan.  

 

De ast die echter afgebeeld 

staat, is de ast naar het 

model van 1907 – zie 

artikel van Hector Miserez 

en ondertussen waren de 

geesten eigenlijk al verder 

geëvolueerd.  

De nieuwe asten die in de 

jaren 1920 en 1930 zullen 

gebouwd worden  zijn bijna 

allemaal asten met twee 

verdiepingen en met 

verschillende vlaken.  

Eén van die asten die we aan de heropbouw in de streek, kunnen verbinden is deze die bij 

boer Vroman in de Millekruisstraat  5 te Dikkebus staat.  
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Ast - 

Abeelse weg 232 – 8970 Poperinge  

Type: cokes-ast  

 

Een dergelijke ast is te vinden op wat eertijds ‘Wally’s farm’ was. Ondertussen is de hoeve 

verkocht en woont Wally er niet meer.  

 

 

De ast op deze locatie heeft alle eigenschappen zoals men ze vindt op de voorgaande 

tekening.  
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Wally had de ast volledig terug ingericht en hij had een nieuwe windvang op het dak 

geplaatst.  

Het astgebouw dateert waarschijnlijk uit de jaren 1920.  

De vlaak is ‘klassiek’ met houten tonische latjes gemaakt. 

 

Wally Merlevede heeft twee soorten van cokes-vuring in zijn ast opgesteld. De eerste is het 

‘potvuur’ waarin hij ook briketten heeft gelegd om te illustreren hoe dit werkte.  

De tweede vuring is een 

rechthoekige rooster 

waarboven hij een 

metalen kap heeft 

gehangen zoals dit 

vroeger het geval was. De 

bedoeling van deze kap 

was om vuurglensters te 

beletten tegen de vlaak 

op te schieten. In deze 

vuring heeft hij  terug 

cokesbriketten gelegd.  
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Jaar 1920 … Ast  - Loviestraat 2 – 8970 Poperinge  

 

 
 

Nog een dergelijk voorbeeld van een 

‘kleine hopast’ voor een kleine 

hopboer is te vinden in de Loviestraat 

2, op de hoek met de Provense Weg.  

 

               

 
 

Het boerenerf is reeds minstens drie generaties in dezelfde familie Cappoen.  

Henri Cappoen is de zoon van Julien, en hij heeft hop gekweekt tot eind de jaren 1960.  

Toen wilden de plukkers van Houthulst niet meer komen plukken. Hij was één van de laatste 

die de pluk met de hand lieten doen. Hij had zelf twee hoppevelden. Eén ervan diende ook als 
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kippenloop. Zijn vader al kweekte kippen en deze liet hij lopen in het hoppeveld om twee 

redenen; enerzijds pikten de kippen alle onkruid weg en anderzijds was de kippenmest heel 

sterk.  

 

De astvlaak was drie 

en een halve meter in 

het vierkant.  

 

Hij stookte met cokes 

en heeft zijn ijzeren 

cokes – kar nog in 

zijn ast staan.  

 

Hij legde ons uit dat 

boven deze kar er een 

lange platte ijzeren 

plaat ongeveer 

anderhalve meter 

boven het vuur hing.  

 

Deze plaat had de functie om de 

vlaak en de hop te beschermen 

tegen vuurspatten. Lager dan 

anderhalve meter mocht deze 

plaat niet hangen omdat ze 

anders veel te heet werd.  

 

 

 

De vlieggaten onder in de 

zijmuren waren ondertussen 

dicht gemetst.  

Op de ast kon 300 à 400 kilo 

groene hop in één keer gedroogd 

worden en dit duurde ongeveer 9 

uur. Boven onder de windvang 

zat er een ventilator met een 

motor om de luchtstroom te 

verhevigen.  

 

 

 

Hieronder de ‘bovenste trechter’ 

van de ast met het gat waar de 

ventilator zat.   
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Na het drogen van de hop werd deze via een lage deur in de zijkant van de vlaak, naar 

beneden in de koelruimte waar de hop nog een dag bleef liggen tot dat ze in zakken gedaan 

werd om naar de spijker op de zolder van het huis te brengen.  

 

De vlaak werd 

afgesloten met een 

‘deur’ die men kon 

open stellen om de 

gedroogde hop naar 

beneden af te steken. 

Deze spijker was een 

met stro afgemaakte 

ruimte waar de hop 

bleef liggen tot dat ze 

verkocht werd. Soms 

moest hij de hop 

‘voortijds’ verkopen 

omdat op die plaats 

de graanoogst moest 

gelegd worden.   

Na de verkoop werd 

deze hop door een 

zakgat in grote 

zakken door een zakker gedaan. Deze zakken wogen dan ongeveer 50 kilogram en waren 2 

meter tot 2 meter en half.  

Van klein materiaal heeft hij nog een hopkar met twee grote wielen en één klein voorwieltje 

gezien en hij heeft nog zijn afsteekmes. 
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Ast - Ieperse weg  29 – 8970 Poperinge  

Eigenaar: Derycke Johan 

 

 
 

Het astje gelegen op de Ieperse Weg 15 moet  eveneens dateren van juist na de eerste 

wereldoorlog en heeft later blijkbaar een bijgebouwtje gekregen. Het is nog klassiek gebouwd 

met eerst een gebinte te zetten en daarna de muren hiertegen te metsen. Het is een perfect 

voorbeeld van een ast zoals aangeraden door Alphonse Dejaegher.  
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Ast Ouderdomseweg nr. 42 – 8970 Poperinge - Eigenaar: Silvère Cambron 

– D’Hondt-  

 

 

 

 

De heer Cambron heeft hop gehad tot 1979. De 

oude ast moet gezet volgens hem gezet geweest 

zijn rond het jaar 1925. Hij is in gebruik 

geweest tot het jaar 1960. Toen men 

overschakelde op machinepluk heeft men ook 

een nieuwe ast gezet, In de achterste schuur 

waarvan echter niets meer te zien is.  

 

De ast is een ‘klassieke’ ast met bakoven.  

 

Aan de voorkant van de ast is te zien dat men 

langs de deur rechts, binnen kon met de hop. 

Langs hier bracht men dan de hop op de vlaak. 

De vlaak liep ongeveer tot aan het begin van het 

later ingezette raam. De linkerkant van het 

astgebouw, diende als ‘afsteker’ wat de plaats was waar men de hop na het drogen een dag 

liet liggen om te ‘zwellen’.  

Dit gedeelte kon buiten het droogseizoen dienst doen als ‘karrenkot’.  
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De windvang boven op het dak is ongeveer 50 jaar oud. Vroeger stond er een betonnen 

schouw met een windvang er op – op het dak. Nu is het een metalen schouw met windvang.  

 

Op de volgende  foto kan men de ‘opsteker’ zien. Vroege stond hier een volledige gesloten 

muur met daarboven de vlaak. Deze is gemaakt met tonische latjes.  Het muurtje met de balk 

erop is in vergelijking met andere asten uit deze periode laag. Normaal gezien moest men in 

deze periode toch tot een dikte van zo’n 50 cm hop kunnen komen.  

In de ruimte onder deze vlaak, stond vroeger een gemetselde ‘zeuge’  of oven die met losse 

roosters samengesteld werd. Zie hiervoor ook ast nummer 10.  

De heer Cambron heeft nog twee van deze roosterijzers bewaard en liet onze deze kijken.  

   

 
 

Het dak van de ast was afgekast met buigzame platen om de luchtstroom te leiden. Onder de 

schouw zat gebruikelijk een ventilator om deze luchtstroom nog te vermeerderen.  

Samen met de warme lucht van de oven werd er koude lucht van buiten uit via enkele 

luchtgaten in de voor- en achtergevel van de ast meegetrokken.  
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De heer Cambron heeft ook een oud hoppezeisje dat men vroeger gebruikte om de 

hoppeblokken te snijden en te zuiveren in het voorjaar. Deze hoppezeis wordt beschreven in 

een artikel uit ‘Journal d’agricutlure et d’economie rurale du Royaume des Pays-Bas’ uit 

1822. hierin schrijft men: … De resten van de hoppeplant, die de paal omstrengeld heeft – 

wordt op de grond afgehakt. Deze oudere rank droogt niet zo goed als de rest van de plant, en 

elk jaar dat volgt zal men ze steeds wat hoger afsnijden, in proportie met de ouderdom van de 

plant. Hiertoe maakt men gebruik van een goede zeis, die speciaal voor dit werk gescherpt en 

bedoeld is – en waarbij iedere hand op de twee zijden van de zeis gehouden wordt  - zodat 

men de moederplant horizontaal afsnijdt op een halve duim hoogte van het grondoppervlak. 

…   
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Ast  Dodemanshof – Burgweg 21 – Oost-Vleteren 
 

Erf: Het ‘oude’ erf – de oude gebouwen 

bestaan eigenlijk uit de eigenlijke 

hoeve, de stalling rechts, de mestput die 

nu echter met betonstenen uitgevoerd is 

en de hopast.   

 

In ‘Bouwen door de eeuwen heen in 

Vlaanderen – kanton Poperinge’  

schrijft men hierover het volgende:  

‘Dodemanshof’. Oorspronkelijk 

omwalde hoeve met losse, lage 

bestanddelen rondom een begrint erf, 

met bakstenen stoepen en centrale 

putvaalt met bakstenen wanden.  

 

Zoals te merken op de onderstaande 

foto is het erf momenteel geasfalteerd 

en zijn de muren van de  ‘putvaal’ 

met betonnen stenen opgetrokken.  

 

 

Ten O. siertuin en geasfalteerde 

erfoprit. Ten O. en ten N. omwalling 

afgezoomd met jonge populieren.  

Ten N.O. van het erf, 

boerenhuis aanleunend bij 

het langgestrekte type 

tengevolge uitbreiding ‘cf 

bouwnaad) met 

stalgedeelte van zeven 

ongelijke trav. + 

woongedeelte van vier 

trav. En zadeldak 

(mechanische + Vlaamse 

pannen) op houten 

modillons; klimmend 

dakvenster ter hoogte van 

het stalgedeelte. Jaartal 

1801 in kerfsneetechniek, 

op deurtussendorpel. 
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Rechth. Vensters in licht verdiepte, getoogde omlijsting; kordonvormend lekdrempels en 

recent betegelde afzaten.  

Behouden kozijnen met recente verdeling en luiken o.m. getraliede bolkozijnen met behouden 

roedenverdeling bij de opkamer. Rechth. Kozijndeur met gedateerde tussendorpel en 

tweedelig bovenlicht met kleine roedenverdeling. Achtergevel. Gewijzeigde muuropeningen. 

Aanbouwsel R. zijgevel. Drie getoogde kelderopeningen met rechth. Bolkozijnen voorzien vn 

spijlen. Rechth. Beluikt zolderkozijn.  

Ten W. dwarsschuur met wagenhuisgedeelte l. en stalgedeelte r. onder overstekend zadeldak 

(n. huis, mechanische pannen) op houten modillons, uit XIXb. Gele baksteenbouw.  

 

 
 

Ten Z. hopast onder kort overstekend 

zadeldak (n/huis, mechanische pannen) op 

schoorstukken, twee behouden ‘gekken’ 

(fig. 257). Van 1927, vlg. bewoners. Rode 

baksteenbouw.  

Overige hoevegebouwen zonder 

noemenswaardigheden.   

 

Deze hopast bestond/bestaat eigenlijk uit 

twee asten of twee vlaken. Links en rechts 

is er op een hoogte van ongeveer 2 meter 50 

een vlaak gemaakt.  

 

 

Het middelste stuk dat kleiner is, heeft eveneens een vlaak die ongeveer een halve meter lager 

gelegen is dan deze twee vorige.  
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Tevens is het zo dat de 

vloer licht hellend is, zoals 

in een gewone stalling, 

zodat we eveneens mogen 

aannemen dat deze ruimten 

buiten het hopseizoen als 

stalling dienst deden.  

Verder is te merken dat er 

oorspronkelijk tussen de 

vlaakruimten en het 

middelste stuk aan beide 

kanten een muur gestaan 

heeft. De rechtse muur is 

echter afgebroken. Hier is 

een ‘potrel’ gestoken en 

zijn er een aantal ‘moderne’ 

bakstenen gemetseld om de 

bovenstaande muur te 

ondersteunen.  

 

 

 

We mogen er van uitgaan 

dat in het hopseizoen, de 

hop via de twee zijgevels 

waar zich telkens een klein 

‘balkon’ bevindt, de hop op 

de vlaken werd gebracht.  

 

Het drogen moet gebeurd 

zijn op basis van 

verplaatsbare cokespotten 

of cokeskarren. Daarboven 

hing dan in principe een 

afdekkap om te voorkomen 

dat vuurvonken tegen de vlaak zouden opspetten. Eén keer wanneer de hop droog was, schoof 
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men deze via een opening in de muur op de zwavelvlaak in het midden. Beneden, in deze 

ruimte kon men dan een ‘sulferpot’ zetten; een zware metalen pot waarin men zwavelcilinders 

brandde om de hop te zwavelen. In 1927 toen deze ast gebouwd werd, zwavelde de hopboer 

doorgaans nog zelf.   

Eén keer de hop gezwaveld kon 

deze dan in zakken gedaan 

worden en via het luik in de 

voorgevel naar buiten gebracht 

worden om gespijkerd te worden.  

 

Hieronder ziet men één van deze 

openingen waarlangs men de 

gedroogde hop van de vlaak op de 

zwavelvlaak kon afschieten.  

 

 

 

 

 

 

 

De koude, frisse lucht werd via 

luchtgaten aan de voor en 

achtergevels van de hopast binnen 

getrokken zodat het vuur niet kon 

doven en werd via een grote 

schouw met windvang per ast of 

vlaak weer naar buiten geleid.  
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Oorspronkelijk waren er dus twee schouwen met 

windvang. Deze waren, zoals nog te zien bij de 

overgebleven schouw, volledig in hout gemaakt.  

Het onderste gedeelte is uit ‘duigen’ 

samengesteld. Het zijn de enige houten 

astschouwen van deze aard die we nog in de 

omgeving gevonden hebben. Het is dus zeker de 

moeite om deze eens op te meten.      

Het is ons bekend dat er in Kent in de Engeland 

eveneens houten windvangen en schouwen 

bestaan.  

Het geheel is dringend aan herstel toe.  

 

 

Momenteel wordt het linkse gedeelte van 

deze hopast gebruikt als werkhok en het 

rechtse gedeelte als opslagruimte. De 

rechtse vlaak wordt gebruikt om drie 

dieseltanks te stockeren. De linkse  

‘deuropening’ op balkonhoogte, is  

dichtgemetseld.  
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18 - De rol van de pottenbakkerij Dupont -  
 

In de ombouw van de kleine asten in het Poperingse speelde de steenbakkerij Dupont een 

eigenaardige rol. Uit de tentoonstellingscatalogus ‘het aardewerk van de pottenbakkerij 

Dupont te Poperinge’ van de heren Johan en Marc Adriaen leren we dat men 

aldaar verschillende producten maakten voor de hopboeren.  

De notities in de illustraties werden genomen door Louis Verelst-Dupont in 1947over het 

productieproces van de ‘zeugeveursten’ – zo verklaren de gebroeders Adriaen – en dit was 

dus in een tijd dat dergelijke zeugeveursten  niet meer in productie waren.  
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Ast 0046 – Casselstraat 2 – 8954 Westouter - Eigenaar: Michel  Lebbe  

 

De hoeve Lebbe ligt wanneer men de Poperingestraat – komende van Poperinge – noorden – 

links afdraai meteen links. Het is de eerste hoeve van de straat.  

De ast staat achter de 

hoeve op zo’n vijftig 

meten van deze af  Het 

is een cokes-ast met 

hoge vlaak  en zal 

dateren van in de jaren 

1930. Het warm stoken 

van de ast diende te 

gebeuren met een 

cokes-kar en/of cokes-

potten.  

De ast ligt vol met 

‘afval’ en alaam maar 

de vlaak is er nog 

aanwezig.  

De enige 

eigenaardigheid van 

deze ast zijn de speciale 

‘luchtgaten’ in de muur 

op zo’n meter hoogte van de grond.  
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Hiertoe waren er blijkbaar speciale bakstenen gebakken, zowat het model zoals we bij de 

firma Dupont te zien krijgen. Of hier ook nog ooit een ‘zeuge’ met zeugeveursten gestaan 

heeft, is nu nog onmogelijk om te zeggen.  

 

 

 

In het dak zitten enkele 

‘duivenpannen’ zoals beschreven 

in het boekje over de bakkerij 

Dupont.  

 

Dergelijke pannen hebben we nog 

hier en daar in een astdak 

gevonden, zoals hier in eht 

achterste gedeelte van de ast van ’t 

Neerhof.  
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Ast - Karel Grimminck weg nr. 11 – Watou  
 

   
 

Het kleine astje met één enkele vlaak wordt – uitzonderlijk -) bekroond met een ton. Tussen 

de gewone dakpannen vinden ook een rij ‘kattenpannen’. De vlaak is nog aanwezig en het 

hok wordt gebruik als varkensstal.  
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Ast: Nijverheidsstraat 33 – 8970 Poperinge - Eigenaar: Paul Doom  

 

Een eerste ast werd gebouwd 

rond 1890 – ongeveer in de tijd 

dat er aldaar kleiputten gegraven 

werden. De ast is wel  in de 

tussen tijd afgebrand en 

heropgebouwd geweest. Deze ast 

heeft de heer Doom nog gebruikt 

van 1947 tot het jaar 1969. Daar 

naast heeft hij een modernere en 

grotere ast gebouwd in de Sint 

Jansstraat.  

Aan de buitenkant is te zien dat 

de muur ‘geankerd’ werd. Verder 

is het ‘verluchtingsraam’ 

In de loop van de tijd er ook bijgekomen; enerzijds om wat licht binnen te laten en om deze 

ruimte indien noodzakelijk als stal te kunnen gebruiken. Dit laatste is echter nooit gebeurd. 

De ast werd en wordt gewoon als berging gebruikt.  

De lemen vloer van deze ast werd in de loop der tijd met bakstenen belegd.     

 

De indeling van de oude ast is ‘klassiek’.  
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Links is de ruimte waar langs men de hop op de vlaak bracht. Rechts de ruimte waar men de 

hop afschoot.  

De vlaak is voor die periode toch tamelijk ruim; zo’n 4 meter in het kwadraat.  

 

 

 

Eigenaardig aan deze 

vlaakconstructie is het feit dat 

alle balken ‘schuin’ bevestigd 

zijn, net als de zware blak in 

het midden van de ast.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

De conische latjes van de 

vlaak zijn gemaakt op 

‘schuin’ liggende balkjes.  

Op de achtergrond zien we de 

ijzeren staaf die de muren met 

elkaar verankerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hieronder krijg je nog een 

stukje van de houten 

constructie te zien.   
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Onder deze vlaak was 

oorspronkelijk een ‘zeuge met een 

helle’ gebouwd.  

 

De oven zat deels onder het 

grondniveau. Deze oven was in 

‘brikken’ of bakstenen gemetseld 

met ‘leem’. Ook de afgeronde 

bovenkant werd met leem bestreken 

om de vallende                                                                              

‘hommelmute’ van de oven op de 

lemen grond te laten vallen.  

Er was door de tussen de 

vlaaklatten vallende 

hopbellenblaadjes immers steeds 

gevaar dat deze door de hitte van de 

oven zouden ontvlammen en er 

brand zou uitbreken.  

 

Naast deze ovenwaren er twee 

openingen een ‘mannengat’ breed. 

Volgens onze zegsman Paul Doom 

is een mannengat, 38 centimeter 

breed.  

Boven deze oven werd schuin van 

de buitenmuren van de oven tot 

tegen de buitenkanten van de vlaak, 

een ‘helle’ gemaakt. Deze houten 

constructie werd met dunnen 

‘planken’ – lattenklieverswerk – 

uitgevoerd. Deze latten werden dan 

weer met leem ingestreken, langs 

de buiten- en de binnenkant. Aan 

de binnenkant had dit de bedoeling 

om te voorkomen dat de 

‘hommelmute’ aan deze schuine, 

hellemuren zouden blijven plakken.  

 

De oven werd volgens onze 

zegsman gestookt met ‘cokes’ maar 

vooral met briketten.  

 

Paul Dooms vader was 

kolenhandelaar. Zij maakten onder 

andere briketten voor de hopboeren 

om in hun asten te branden. Een 

‘briket’ werd gemaakt van kool 

‘mul’ (O10 – stof) samen gemengd met klei’sap’ ‘klyttesop’. Dit mengsel werd in een vorm 

geboetseerd en dit werd gedroogd. Deze briketten werden gemaakt tot en met de tweede 

wereldoorlog.  
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Tevens werd zelfs op basis van ‘cokes-

smeus’ gemengd met klei’sap’ briketten 

gemaakt.   

Volgens Paul werden cokes bijna nooit 

alleen gebruikt door de boeren maar 

steeds werden er briketten bijgevoegd. 

 

 

 

 

                                                                     

Boven de vlaak werd een schouw met een 

windvang gemaakt. Deze windvang, ook 

wel in Poperinge bekend als ‘een zot’ 

werd door onze zegsman een ‘franse 

nunne’ of een Franse non genoemd.  

Op de foto hiernaast ‘demonstreert’ onze 

zegsman de kap van een ‘franse nunne’. 

De vorm van kap van een Franse non, was 

blijkbaar de reden om een windvang alzo 

te noemen. Paul stelt dat deze benaming 

overgewaaid is vanuit Boeschepe waar 

deze benaming gangbaar was.  

Later werd onder deze schouw een 

‘aspirator’ gezet waarvan hier op de foto 

een van de eerste modellen te zien is.  
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Het gebinte van het astgebouwtje. 

 

Op en degelijke ast kon de hop in een laag 

van maximum 30 centimeter gelegd 

worden.  

 

Zoals reeds vermeld werd deze ast gebruikt 

tot in 1969 en bouwde Paul Doom dan een 

nieuwe ‘moderne’ ast in de Sint Jansstraat. 

Daarbij werd de hiernaast afgebeelde 

temperatuurmeter gebruikt.  

Deze kocht hij in Rijsel in 1969 voor 600 

frank. Dergelijke meters werden blijkbaar 

gemaakt om op schepen gebruikt te worden.  

 

De taster van deze meter werd onder de 

vlaak vast gemaakt. De meter werd dan 

ingesteld met de rode wijzer op 60 graden 

en bij verwarming ging de zwarte wijzer 

omhoog. Bereikte deze de rode wijzer dan 

ging er een bel af. Deze bel was gewoon 

met twee elektrische draden op de 

thermometer bevestigd.  

Ging de bel af dan moest het vuur 

verminderd – of gesudderd - worden.  

Toen zijn zoon met zijn briket een vlam onder de taste hield, hing de wijzer meteen de hoogte 

in.  
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Ast – De Katteman – Stoppelweg 13 – Poperinge – Verdwenen 

 

 

De hoeve ‘De Katteman’ is een eind 18
de

 

eeuwse hoeve die vroeger van de familie 

Derycke was. Bij de verkoop van deze 

hoeve aan Joel Vandemaele werd de ast 

echter niet mee verkocht aangezien de 

familie Derycke een doortocht naar hun 

velden achter de hoeve wensten te 

behouden.  

Oorspronkelijk was er hier een ‘dubbele’ 

ast.  

Op de foto hierboven kan men duidelijk 

merken door de scheiding van het dak 

welk dakgedeelte vernieuwd werd. Onder 

dit vernieuwd dakgedeelte zat vroeger 

ook nog een vlaak die echter door de 

nieuwe eigenaar afgebroken werd en op 

een andere plaats in zijn huis werd 

gebruikt.  

De ast die nog over is, is dus de helft van 

de oorspronkelijke ast.  
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Via de linkse deur komt men in het ‘helle-gedeelte’ van de ast. Achter de rechtse poort zit het 

‘afschietgedeelte’ van de ast.  

 

Waneer we de muur bekijken zien we een groot ijzeren luik met daarboven een uitlaatpijp of 

een kachelpijp. Ook rechts van de deur ziet men een kachelpijp uitsteken en boven de deur en 

verder op deze hoogte ziet men nog andere – dunnere - buizen steken. 

 

 
 

   
 

Binnen in de ast zien we een eigenaardige constructie in de grond. Daar bevindt zich een 

gemetselde diepte waar waarschijnlijk zich ooit een oven bevonden heeft. Verder liggen er 

een hoop oude kachelbuizen rond. 

 

Duidelijk is het dat er hier ooit een kachel gestaan heeft met een buizenstelsel dat in deze 

‘helle-ruimte’ rondging.  

Het luik in de muur zal een groot trekgat geweest zijn.  

Dergelijke stelsels zijn hier in Poperinge eind de jaren 1920 – begin de jaren ’30 - in voege 

getreden. Vandaar dat we hier waarschijnlijk wel mogen spreken van een oudere cokes – ast 

die men in deze jaren aangepast heeft met een moderner ‘gesloten vuring’ of kachelsysteem.  
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De vlaak is een gewone vlaak die echter wel erg hoog gemonteerd is. Dit wijst ook weer op 

een ‘verbouwing’ van een oudere ‘hommelkeet’.   

 

 
 

     
 

Via het bovenste luik in de zijgevel kon men de hop naar de vlaak brengen. Daartoe is een 

overloop voorzien. Dezelfde plaats is echter ook de afsteker. Om de gedroogde hop 
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gemakkelijk in zakken te kunnen doen zijn er ‘afhaalkokers’ gemaakt waaronder men de 

hopzakken kon hangen.  

 

De gedroogde hop 

werd met grote 

astschoppen van de 

vlaak naar deze 

‘kokers’ geschoven 

zodat ze gezakt kon 

worden om dan naar 

de spijker gebracht te 

worden waar de hop 

kon blijven liggen tot 

ze gezakt werd.    
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18. Jaar 1921 - Het plan uit de ‘Larousse’ en van de ast van U. Simoens  

 
In het jaar 1921 verscheen de ‘Larousse agricole’ meet tevens een artikeltje over de hop 

met daarbij een tekening van een hopast. (16). In deze hopast worden alle principes die 

hiervoor vermeld werden toegepast.  

                                                                                                 
 

In de ‘Encyclopédie Agricole Belge’ (17) 

is het de staatsagronoom, ingenieur, U. 

Simoens die het hoofdstuk over de hop 

schrijft. Ook hij voegt hier een plan van 

een ast aan zijn tekst toe.  

  

 

En hier is een nieuwigheid te zien: de 

afrolbare vlaak. De hop die op de vlaak 

gedroogd wordt kan afgerold worden 

naar een ruimte naast de ast.  
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1920 – Ast - Vroman – Millekruissstraat 5 – Dikkebus  

 

Bij de boer Vroma&n in de 

Millekruisstraat 5 te Dikkebus vinden we 

een hoge hopast met verschillende vlaken 

die met de wederopbouw gezet is 

geworden in de jaren 1920. Een 

dergelijke hopast was eerder voor grotere 

hopboeren, met meer dan 1 hectare hop.  

 

Eerste bezoek: zaterdag 11 maart 2006 
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Voor- en achterkant.  

De hoge ast is er één met een dubbele 

vlaak.  

 

Zicht op de onderste vlaak van het hoog 

gedeelte vanaf de grond.  

 

De hoogte van de eerste vlaak kan geschat 

worden op zo’n drie meter.  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

De onderste vlaak is waarschijnlijk afdraaibaar gezien de ketting die er nog te vinden is.  

De twee metalen vlaken zitten op zo’n 70 centimeter van elkaar af.  
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De oven zit half in de grond en de cokes liggen nog in de hoek. De cokes-schup en rakel zijn 

ook nog aanwezig.  Aan de muur hangt ook nog de temperatuurmeter net onder de metalen  

vlaak 

 

 
 

De luchtgaten werden dichtgemaakt.  
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Ast Raven hof – Poperingse weg 412 – 8908 Vlamertinge – Ieper  

Eigenaar: Boeraeve José – Alleman Marleen  

 

Schilderij van het oude hof – nu het ‘Ravenhof’ genoemd. 

 

Ligging: Het erf ligt op zo’n 150 meter van de Ieperse weg maar tevens ziet men vanuit het 

erf, het oude hoppemagazijn van Veys te Vlamertinge.  

Momenteel is José de derde generatie Boeraeve die het erf bewoont. De grootvader Jozef 

kwam van Poperinge en heeft het erf gekocht na de oorlog in 1918.  
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Op dat moment stonden er de oudste asten – twee grote cokes-asten diegenen die 

momenteel het linkerdeel uitmaken van het astencomplex.  

Tot in het begin van de jaren 30 kweekte men aldaar op het erf Buvrinnes-hop. In deze hop 

kwam er gemakkelijk kanker in de blokken. Als kind van zo’n 14 jaar maakte hij het ook mee 

dat er ‘veredelde Buvrinnes-hop’ van boer Top op het erf werd aangepland.  

Verder werd er ook L67 aangepland. Deze hop werd aangekocht bij Louis Van 

Droogenbroeck te Asse (Sint-Ulrikskappell). 

De Hallertau hop werd aangekocht te Aalst en deze soort heeft hij lang gekweekt.  

 

         
 

De twee oude asten – gezet met oorlogsschade – dateren van de jaren ’20. Het zijn 

‘klassieke’ cokes-asten die met open vuring werkten; ofwel cokes-karren ofwel cokes-potten. 

Tussen de twee asten in zit op de verdieping een deur waar langs men de groene hop binnen 

kon brengen om op de grote vlaken uit te spreiden. De vlaken zitten op zo’n 3 meter hoogte 

van de grond en deze asten konden dus buiten het droogseizoen gebruikt worden als stalling. 

Voor zover we konden constateren zijn deze vlaken, gesloten vlaken, zodat het afschieten van 

de ast tevens via dit luik diende te gebeuren.  

Momenteel worden deze ruimten alleen gebruikt als stapelruimte en de zoon heeft aldaar een 

werkruimte ingericht.  

De muren zijn nog degelijk maar het dak dient eigenlijk opnieuw gelegd te worden.  

 

In het jaar 1934 – 1935 werd de hoge ast met warme lucht geplaatst door Jozef 

Boeraeve.  

 

Het werd een gebouw van twee verdiepingen. Momenteel is het dak nog dicht maar er is 

duidelijk windschade te zien. Vooral de onderkanten hebben schade geleden. De toestand is 

dermate dat er toch dringend dient ingegrepen te worden indien we verdere schade willen 

vermijden.  
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Achterkant van de hoge ast. 

 

Via dit zicht is te merken dat de ast bestaat uit twee naast elkaar liggende ruimtes.  

Links is eigenlijk de echte ast waarin twee vlaken zaten. De ijzeren steunijzers aan de 

buitenkant van de muur markeren de plaats waar de vlaken zaten.  

Vroeger stond hier ook een schouw met windvang op. Via het afdakje rechts werd de hop – 

via een trap - op de bovenste vlaak links gebracht.  

 

   
 

Links zie je de trap die naar de eerste verdieping leidt. Rechts zie je de deur op de tweede 

verdieping waar langs men de hop op de vlaak bracht. Via deze deur komt men dus in de 

warme luchtkoker.  
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Links heb je hier een zicht van de bovenste verdieping naar beneden en rechts een zicht op het 

bovenste gebinte van de luchtkoker. Hierop stond de schouw met windvang. De zijkanten 

waren met platen afgekast zodat de lucht geleid werd.. De elektrische draad getuigt nog van 

de ventilator die in de schouw gezeten heeft.  

 

 
 

Zich van onder naar boven in de luchtkoker. Een deel van een houten vlaak is nog zichtbaar.  

 

       
 

De zoon van Jozef Boeraeve; Gerard – momenteel 80 jaar oud - wist ons te vertellen dat de 

ast langs buiten gestookt wed met cokes en soms ook wel met hout. Vroeger bij de bouw van 
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deze ast, zat daar tegen de muur, boven de oven, alleen maar een afdakje. Nu is dit afdak 

uitgebouwd geworden tot een hok.  

Op deze oven was er in de onderste ruimte – een buizensysteem van ongeveer een 40 meter 

gegalvaniseerde kachelpijpen van zo’n 15 à 20 centimeter diameter, aangesloten. Deze 

bestonden eigenlijk uit stukken van ongeveer 1 meter lang zodat deze ook gemakkelijk 

demonteerbaar waren. Wanneer er bijvoorbeeld gestookt was geweest met hout moesten de 

buizen van de ast helemaal gekuist worden.  

Tegen de grond aan werden er lucht- of vlieggaten in de gevelmuren van deze luchtkoker 

voorzien.  

 

 
 

Eén keer als de hop gedroogd was, kon deze via de onderste beweegbare vlaak afgedraaid 

worden in de onderste ruimte die langs de luchtkoker ligt. Hier is nog een restant van dit 

afdraaisysteem te zien.  

 

Naast de voorgaande asten, heeft de heer Boeraeve nog een ast in gebruik.   
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Deze is gelegen in de oude – 

uitgebouwde – schuur die 

eigenlijk ook na de eerste 

wereldoorlog gezet is 

geworden. Deze moderne ast 

wordt verwarmd met 

mazoutblazers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel zijn de asten 

heringericht als jeugdlogies 

voor groepen en zien ze er zo 

uit: 
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De firma Carton  

 

Benoit Carton (°Watou 1828) komt voor het eerst voor in de weegboeken van de stadsschaal 

te Poperinge in het jaar 1874. van toen ook is er een briefje terug te vinden waarop 

geschreven staat: 

De ondergetekende B. Carton, landbouwer en handelaar in Hoppe te Poperinghe verklaart 

geoogst te hebben op 7 gemet grond met 9000 persen 5000 kilogram hoppe – 28 november 

1874  

 

In het jaar 1875 koopt hij 9.780 kilo hop in en verkoopt er 10.260. 

In 1876 koopt hij er slechts 4.053 kilo in en verkoop er 3.312.  

Het jaar daarop in 1877 koopt hij 10.382 kilo hop en verkoopt er 9.911.  

En in 1878 koopt hij 14.074 kilo hop en verkoopt er 11.905. 

In 1879 laat Benoit 13.358 kilo hop keuren en persen.  

 

Volgens de bevolkingsboeken wordt Benoit op de 25
ste

 juli 1878 in het huis gelegen op de 

Hipshoek nr. 117 ingeschreven.  
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De vermoedelijke bouwheer Benoit Carton liet hier de huidige woning bouwen. Vanaf 1905 

komen we Jules Carton, de zoon van Benoit Carton, tegen als hophandelaar in de weegboeken 

van de stadsschaal van Poperinge.  

Benoit Carton heette officieel Franciscus Benedictus en was gehuwd met Barbara Seraphine 

Devulder, afkomstig uit Busseele of Buysscheure (°1809). Ze hadden al twee volwassen 

kinderen alvorens ze hun huis op de Watouse weg bouwden.  

Aimé Carton heette officieel Amatus René Désiré Benoit en was te Watou geboren op de 

20
ste

 maart 1848.  

Zijn zuster Lucie was geboren op de 30
ste

 oktober 1854. zij huwde met Cooche Felix in het 

jaar 1887. deze was van het dorp van zijn moeder, Buysscheure, en zij vertrokken naar daar.  

Tussen 1880 en 1890 veranderde het huisnummer 117 in het nummer 141.  

Aimé Carton huwde met Zenaide Cooche die eveneens afkomstig was uit Buysscheure, wat 

ons doet veronderstellen dat deze een zus was van zijn schoonbroer.  

Volgens de bevolkingsboeken over de periode 1880 - 1890 woonde Aimé met zijn Zenaide in 

de Gasthuisstraat nummer 3 te Poperinge. Hij is waarschijnlijk in 1879 gehuwd en is dan van 

de Watouse Weg naar de Gasthuistraat verhuisd.  

Volgens de bevolkingsboeken over de periode 1890 – 1900 wonen ze in de Ieperstraat 

nummer 19. Later verhuisden ze naar de Ieperstraat, kort bij het station, waar ze rond 1895 

een kasteeltje lieten bouwen. Het koppel bleef kinderloos.  

 

Van dit kasteeltje 

– Le chateau 

Carton – werden 

er rond de 

eeuwwisseling 

toen Aimé daar 

nog woonde – 

verschillende 

postkaarten 

gemaakt. Op de 

kaart hierboven 

zien we het kasteel 

met links de 

gebouwen van het 

‘Pensionnat des 

dames de la Sainte 

Union’.  

Aimé Carton komt voor het eerst in de boeken van de stadsschaal voor als handelaar in 

Poperingse hop in het jaar 1880. dat jaar laat hij 11.918 kilo hop keuren en persen. Zijn vader 

Benoit Carton komt van dan af niet meer in de weegboeken voor zodat het duidelijk is dat 

Aimé de hophandel vn zijn vader overgenomen heeft in 1880.  

In het jaar 1898 liet hij al 59.161 kilo hop keuren en persen.  

 

Aimé Carton – Cooche was op de 19
de

 januari 1870 getuige op het huwelijk van zijn neef 

Louis Benoit Carton die op die dag te Proven huwde met Garmyn Barbara Prudentia die om 

onduidelijke redenen ook Florence werd genoemd. Louis Benoit die doorgaans Benoit 

genoemd werd, was te Watou geboren op de 6
de

 maart 1827. hij was dus al 42 jaar oud 

vooraleer hij de grote stap zette. Louis Benoit was de zoon van Pieter Cornelis Carton en 

Marie Thèrése Leroy.  
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Voor alle duidelijkheid; Pieter Cornelis was dus de broer van Franciscus Benedictus of Benoit 

Carton de hophandelaar die het huis aan de Watouse weg bouwde.  

En beiden waren kinderen van Pieter Joseph Carton.  

 

We krijgen dus de volgende stamboom: 

 

 

Pieter Joseph Carton  & Flahauw Petronella Thérèse  

                                   !                                            ! 

Pieter Cornelis (+ 11 – 11 – 1847)                        Franciscus Benedictus 

& Marie Thèrése Leroy (+7 – 10 – 1865)               & Barbara Devulder  

                                   !                                                            !                            ! 

Louis Benoit Carton                                                    Aimé Carton                   Lucie Carton     

& Garmyn Barbara Prudentia                                    & Zenaide Cooche           & Felix Cooche 

             !                      ! 

Jules Carton           Georges Carton 

 

 

Louis Benoit Carton en Prudentia kregen een zevental kinderen waarvan ze de oudste, 

geboren in 1871 ook Aimé noemden. Deze Aimé werd te Watou – in de kerkhoek – geboren.  

In de bevolkingsboeken van Poperinge vinden we dit gezin over de periode 1880 – 1890 terug 

in de Veurnestraat nummer 141 waarbij vermeld staat dat ze hier hun intrek namen, komende 

van Watou op de 1
ste

 oktober 1884.  

Over de periode 1890 – 1900 vinden we dit gezin terug op de Hipshoek 141, het huis aan de 

Watouse weg.  

We kunnen hier de volgende conclusie aan koppelen.  

Waarschijnlijk is Franciscus Benoit, die ondertussen weduwnaar geworden was, toen zijn 

dochter in 1887 trouwde met Felix Cooche, met haar meegegaan naar het dorp van haar man 

en heeft hij het huis verkocht aan zijn neef Louis Benoit en Prudentia Garmyn.  

Louis Benoit en Prudentia kregen naast Aimé nog zes andere kinderen: Jules, Silvie, Emile, 

Prosper, Georges en Arthur.  

Voor ons zijn Jules en Georges interessant.  

 

Jules Carton was geboren op de 30
ste

 januari 1872. Hij huwde op de 15
de

 januari 1902 met 

Zoë David.  

In 1905 komen we Aimé Carton als hophandelaar nog enkele maanden tegen in de 

weegboeken, maar Jules Carton laat dan ook al 3.245 kilogram hoppe keuren en persen in de 

Stadsschaal te Poperinge. En van dan af is hij het die de hophandel Carton leidt.  

De voorlopig laatste aantekeningen in de weegboeken over Jules dateren van oktober 1814.  

Onder de eerste wereldoorlog merken we niets van een hophandel Carton. Na de oorlog in het 

jaar 1918 – is het Carton Georges die in oktober 3734 kilo hop naar de stadsschaal brengt om 

te persen. In november brengt hij er nog eens 4.991 kilo wat zijn totaal brengt op 8.725 

kilogram.   

Maar Jules is in 1919 weer ten volle aanwezig in de stadsschaal. Hij brengt dan 14.612 

kilogram binnen. Dan horen we niets meer van zijn broer Georges.  

 

Georges Carton heette officieel Leon Georgius Cornelius en werd officieel op de 29
ste

 

december 1878 in de Kerkhoek te Watou geboren. Georges huwde op de 4
de

 mei 1909 met 

Mathilde Vandecaveye die afkomstig was van Zonnebeke (° 27 september 1880). 

Hij was het dus ook die de grote industriële hopast met de magazijnen liet bouwen in 1922.  
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In dat jaar – 1922- horen we in de weegboeken niets over Jules maar brengt Georges 6.824 

kilogram hop naar de schaal.  

In 1923 zit hij aan 8.192 kilo. Voor de jaren 1924 en 1925 wordt hij niet vermeld maar in 

1926 brengt Georges 13.949 kilogram naar de stadsschaal en dat is ook het laatste wat we 

over de hophandel Carton horen.  

Maar het is niet het laatste wat we van Georges Carton hoorden. (Zie hierna de laffelijke 

sluipmoord te Vlamertinge 1938) 

 

Op de 9
de

 februari 1931 kwam van uit Munkzwalm Engelbert Herman – ook bekend onder 

de naam ‘de gendarme’ – naar Poperinge en hij kocht blijkbaar het huis over van Georges 

Carton. Hij moet het dan ook zijn die op de foto staat uit het jaar 1933 – uit het ABC – 

tijdschrift:Via een segmentbogige deuropening kon de hop op de vlaak worden gelegd. 

Erboven bevond zich een laadluik met katrolsysteem om de hop op de zolder te leggen. 

Volgens het kadaster wordt pas in 1927 het woonhuis uitgebreid met een ast en hopmagazijn. 

Vermoedelijk gaat het om een verbouwing na 1933 (zie postkaart) van een ouder volume dat 

werd gebouwd in 1922 (zie de datering van de zijpuntgevel met baksteenkoppen). 

 

Hopmagazijn en hopast 

Het hopmagazijn en de daarbij horende asten zijn fasegewijs tot stand gekomen. Het oudste 

gedeelte, daterend van 1922 (zie datering zijgevel) werd verhoogd na 1933 (zie 

prentbriefkaart van 1933) (zie bijlage) en getuigen van de heropleving van de hopteelt na de 

Eerste Wereldoorlog. De ast en het hopmagazijn zijn ondergebracht in een bakstenen gebouw 
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van twee en een halve bouwlaag hoog onder een zadeldak bedekt met mechanische pannen. 

Op het dak zijn twee windvangen of 'zotten' geplaatst. 

De ast: Oorspronkelijk waren in dit gebouw twee afzonderlijke asten met elk een eigen 

schouw en windvang. Op de foto van 1933 zijn er twee schouwen en windvangen te zien. 

Tegen de deur op de eerste verdieping was oorspronkelijk een trap geplaatst waarlangs men 

de versgeplukte hop naar boven droeg en via deze weg de asten bevoorraadde. De hopast 

heeft een dubbele eestvloer. De hoogte tussen deze vlaken en de schouwen is minstens vijf 

meter. Dit is vrij hoog, maar het bevorderde de luchtcirculatie. In de jaren 1930 werd met de 

invoer van de elektriciteit de luchtstroom verder geactiveerd door het plaatsen van een 

'aspirateur' onder de schouw. Deze asten werden ook gebruikt om de hop te zwavelen. Later 

werd een derde ast achteraan in het gebouw bijgebouwd. De asten hebben een houten vlaak. 

De vlaak bevat compartimenten die kunnen openklappen om de hop op de onderliggende 

vlaak te laten vallen. Onder de ast bevindt zich de 'helle'. Hier bevindt zich een houten frame 

met kippendraad en een hangsysteem om de grote hopzakken aan te hangen waarin men de 

gedroogde hop kan opvangen. In de helleruimte werden oorspronkelijk cokespotten gebruikt. 

In de jaren 1960 werden de cokespotten vervangen door een brander van het systeem van 

Gilbert Vandermoortele. Na het drogen van de hop werden de zakken met hop door middel 

van een katrolsysteem naar de zolder van het huis gebracht. 

 

Hopmagazijn: Het linkergedeelte van het gebouw bestaat uit hopmagazijnen. Dit is samen met 

het huidige hopmuseum vermoedelijk het laatste bestaande hopmagazijn, in zijn 

oorspronkelijke staat, dat in Poperinge aanwezig is. Het magazijn is via een trap toegankelijk. 

Aanwezigheid van het luiwerk, een soort katrolsysteem om de zakken naar boven te halen. 

André Vanexem de vader van Guido, kocht D’Hommelbelle in 1968 van de heer Hermans. 

Toen heeft hij ook een hangar bijgezet om de plukmachine een plaats te geven.  
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Guido Vanexem heeft dan de boerderij van zijn vader overgenomen in 1974. In 1975 had 

Guido 13 hectaren hop staan.  

Toen het gebouw gezet werd – op de buitenmuur gedateerd in 1922 – of is het toch 1926?  

werkte men al met hoge asten met schouw en windvang. Op de foto uit 1933 zijn er twee 

schouwen en windvangen (of zotten) te zien.  

Op die foto ook is te merken dat er een brede trap tegen de ‘deur’ van de eerste verdieping is 

geplaatst waarlangs men de versgeplukte hop naar boven droeg en via deze weg de asten 

bevoorraadde. Oorspronkelijk waren er twee asten die langs elkaar, vooraan in het gebouw 

lagen en die elk eigenlijk ook een schouw en windvang hadden.  

De astvlaken liggen als vloer van de eerste verdieping. De hoogte tussen deze vlaken en de de 

schouwen is minstens 5 meter, wat heel hoog is voor een ast, maar wat de ‘luchttrok’ zoals 

men dat vroeger zei, wel bevorderde.    

Een tiental jaren na het bouwen, begin jaren ’30, kon men met de invoering van de 

elektriciteit deze luchtstroom verder activeren met het plaatsen van een ‘aspirateur’ onder de 

schouw.  

We mogen aannemen dat deze asten ook gebruikt werden om de hop te zwavelen.  

 

Zicht op de asten.  

 

   

  
 

Later werd er een derde ast, achter in het gebouw bijgebouwd.  

De asten hebben een houten vlaak en met het openen van een ‘compartiment’ hierin, kan men 

de hop van de ast afschieten.  

Onder de ast in de ‘helle’ ziet men dan een houten frame met kippendraad en een 

hangsysteem om de grote hopzakken aan te hangen waarin men de gedroogde hop kan 

opvangen. Deze helleruimte werd oorspronkelijk met cokespotten warm gestookt en het lijkt 

ons dat de zwarte muren daar nog steeds een gevolg van zijn.  

Later – halfweg de jaren ’60 – is hier ook een brander van het ‘Systeem van Gilbert 

Vandermoortele’ geplaatst geworden. Op de foto hieronder waar de dames de hopzakken van 
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het hangsysteem afnemen, is op de rechterkant de ventilator te zien waarlangs de hete lucht de 

helle werd ingestuwd.  

 

   
 

Eén keer de zakken gevuld, mogen we aannemen dat deze droge hop naar de zolder van het 

huis werd gebracht om bij verkoop of ‘keuring’ te persen.  

 

 

Ook tot enige tijd terug deed men dit.  

Het linkergedeelte van het hopgebouw bestaat uit magazijnen. Het is eigenlijk het laatst 

bestaande hopmagazijn in zijn oorspronkelijke staat dat nu nog in Poperinge aanwezig is.  

Het magazijn is via een trap toegankelijk en is eigenlijk nog in goede staat maar het dak moet 

echter wel dringend gemaakt worden om onder andere de duiven buiten te kunnen houden.  

In een toekomstige visie van erfgoedbewaring zou dit hopmagazijn de ideale plaats zijn om de 

hophandel voor te stellen via een tentoonstelling.  
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De trap naar de magazijnen en de katrol om de hopzaken naar boven te halen.  

 

Al bij al getuigd deze site niet alleen – via het huis - van de ‘welvaart’ van de 19
de

 eeuwse 

Poperingse hophandelaars maar tevens ook – via het magazijn en de asten - van de 

heropleving van de hoppeteelt na de eerste wereldoorlog. De woning en de magazijnen zijn  

nog in goede staat en kunnen multifunctioneel gebruikt worden in een toekomstige 

erfgoedroute.  
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19. Jaar 1927 - Omreizen in de Poperingsche hopstreek 

 
De Poperinghenaar (1904-

1914,1919-1944) | 1926 | 25 

juli 1926 | pagina 2 

 
In ‘De Poperingenaar’ van 

de 28
ste

 augustus 1927 
verscheen het verslag: 

Bij hopplanters van andere 

gewesten evenals bij 

handelaars en brouwers 

ontstaat er van jaar tot jaar 

meer belangstelling in den 

vermaarden hoppekweek der 

Poperingsche streek.  

Vrijdag laatst doorreisden 

rond de 25 hophandelaars 

van ‘Poperinghe, Aalst, 

Ternath, Brussel en Rijsel’ 

onze hopstreek om den 

toestand der hommelhoven 

te kennen en eenigszins eene 

schatting van den hopoogst 

te kunnen maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Maandag was het de beurt aan een veertigtal hopboeren van Assche, Hekelgem, 

Erembodegem en aanpalende dorpen, met een grooten autobus uit Assche gansch de reis 

aflegden en hier dan nog een ronde van 27 kilometer deden door den zuid- en den 

westhoek van Poperinghe, door Watou, Proven en den Vogelhoek van Poperinghe.  

Die mannen van het Brabantsch Hopverbond onder het geleide van den voorzitter Louis 

Van Droogenbroeck en den landbouwingenieur Val. Miserez, hebben we gekiekt juist 

voor hun aftocht op de kleine markt. Wat waren ze vol verwondering over de prachtige 

ijzerdraadvelden, de sproeimachienen van Henri Deroo en de sulferaars om den witten 

schimmel te bestrijden, niet min als  over de nieuwe hopasten die zij hier zagen.  
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Dinsdag brachten 28 auto’s een honderdtal brouwers  aan, uit alle gewesten van het land: 

uit Antwerpen, Brussel, Gent, Bergen, Doornik, Oudenaarde, Kortijk, Brugge, Veurne-

ambacht en uit geheel het arrondissement Yper. De voorzitter van den Belgischen 

brouwersbond, M. Cordemans van Antwerpen, kon zijn genoegen niet verduiken over de 

leerzame omreis en over de vooruitgang van den hoppekweek van het Land van 

Poperinghe. Eenige hophandelaars van Aalst, Brussel, Poperinghe en Vlamertinghe, die 

ook deze omreis met de brouwers medemaakten, waren even tevreden over het onderricht 

dat zij alzoo verkregen bij het betonen van de verschillende hopziekten in eenige 

hoptuinen en bij de werking van de krachtige machienen om die ziekten te bestrijden bij 

M. G. De Jonghe te Watou.  

 

Onze Poperingsche hopcultuur 

bedraagt thans ongeveer 1160 

hectaren voor Poperinghe en al 

de omliggende dorpen te 

zamen; voor de streke van 

Aalst en Assche is het maar 

320 hectaren en voor de streek 

van Boeschepe-Belle 450 

hectaren.  

Alhier heeft de hop wel 

gebloeid zoo dat we mochten 

van het huidig gewas tusschen 

45.000 en 50.000 centenaren 

verwachten, hetzij ten minste 

15.000 centenaren meer dan 

verleden jaar; maar, de roode 

spin en de kruiplaag zullen 

waarschijnlijk meer schade 

gedaan hebben dan men over 

een maand vermoedde. Zelfs 

vonden eenige hopkwekers het 

volstrekt noodig. Donderdag 

reeds den pluk te beginnen, 

omdat de nieuwe roode ziekte 
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zoo rap hunne hop besmet heeft en deed rood kleuren.  

 

De Brabantsche hopboeren, nog meer dan de brouwers, stelden belang in den nieuwen 

droogast of hoppekeet, welke M. Marcel Top te Proven liet bouwen volgens het stelsel 

van een Fransche mouterijdeskundige Winckler.  

 

De kleine photo nr. 1 vertoont het uitwendig zicht van dit droogerijstelsel, waar de 

droogplaat of vlaak maar twee meters boven den grond verheven is.  

 

Door de bijgaande fig. 2 kan men de werking van den nieuwen hopast uitleggen. De 

warme lucht door het cokesvuur (1) voortgebracht, vermengt zich met de koude lucht, 

welke voor het luchtgat (2) binnenkomt. Een windzuiger of ventilator (3) jaagt de lucht 

vooruit onder de vlaak of droogtafel (4) Door de drukking welke de lucht daar ondergaat, 

wordt een deel der warme lucht door de afleidingsbuis (7) en den regelaar (8) naar den 

vuurhaard teruggeleid. Intusschen is het ander deel der warme lucht door de laag hop (80 

centimeters dik) gedrongen en de 

waterdampen, die uit de hop opstijgen, 

gaan op door de schouw.  

Men verbruikt 8 tot 30 kg cokes voor 

100 kg hop, de warmte klimt niet 

hooger dan 40 graden dank aan den 

regelaar.  

 

De Heer Van Droogenbroeck heeft een 

gelijkaardig stelsel ingericht te Sint 

Ulrikskapelle – bij Assche en bekomt 

de beste uitslagen. Spaarzaam verbruik 

van brandsel en regelmatige en goede 

droging zijner hop.  

 

Hopboeren van Poperinghe, wilt ge de 

goede faam onzer hop behouden, plukt 

uwe hop kort, dat wilt zeggen zonder 

takken en bladeren en droogt ze 

groenachtig maar toch genoegzaam.  

A. De Jaegher.   

 

 

Hommeldroger in den ast 
 

Paul Top schrijft in zijn familieboek 

(121) het volgende over de 

verbeteringen in de ast rond deze periode. 

Een grote verantwoordelijkheid was weggelegd voor de hommeldroger, de man die er voor 

zorgde dat de hop op tijd op de ast geraakte, niet te snel droogde, noch verbrandde en die 

veertien dagen lang nagenoeg dag en nacht in de ‘keet’ sleet. Het kon behoorlijk spannend 

zijn wanneer zoveel hop werd aangevoerd dat de wisselwerking tussen twee hopasten het 

bijna niet kon halen. Dag en nacht werden de vuren met cokes op hun goede temperatuur 

gehouden, er voor oplettend geen of toch bijna geen rook hierbij te doen ontstaan.  
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Daarom ook werd, bij het beginnen drogen van een ast de hop slechts boven op de ‘Vlake’ 

gebracht wanneer het vuur gloeiend stond en de rook tussen de tochtige dakpannen was 

verdwenen. Later werden verbeteringen aangbracht, naar het model van de Engelse: de 

vuurhaard in de grond werd nog dieper gemaakt (tot 1,5 meter) enkel en alleen om een ‘helle’ 

te kunnen maken onder de ast zelf.  

Eerst was er een ‘zeuge’ die de warmte gewoon recht omhoog leidde, doch bij die engelse 

keten was er een pijp met rooster die de rook kon afsluiten waardoor enkel de warmte naar de 

helle (ruimte onder de ast) trok. Later nog verdween de ‘zeuge’ en kon de vrij gekomen 

ruimte buiten de pluktijd voor andere nuttiger doeleinden worden gebruikt.  

Tegen de puktijd aan werden dan ‘blazers’ gemetst (rooster aan de vier hoeken ingemetst en 

waar op die rooster de cokes werden aangestoken) en een soort ‘paraplu’ in metalen platen die 

er boven werd geplaatst zorgde voor de verdeling van de warmte naar de ast toe.  

Sommigen maakten daar een karretje van, dat, pas na het verdwijnen van de rook, naar binnen 

onder de ast werd gesleurd 

.  

In 1927, na het allerbeste hopjaar van 1926 (hopboer Bocket uit Watou verkocht zijn hop aan 

2000 fr het 100 pond, anderen aan 1500, 1700 en 1800 fr; wat zeer lonend was!) kwam er een 

evolutie in het drogen dank zij het Winkler-systeem dat door krachtige ventilatie een dikke 

laag hop (tot 90 cm) ineens kon drogen. 

  

Pé Moortel – Petrus Vandemoortele - uit Poperinghe monteerde de eerste ventilator in 1927-

1928 bij Roger Top. – In  het artikel uit de Poperinghenaar – zie verder – spreekt men van Marcel Top als 

eerste installateur - De hop werd in lagen gespreid (overal even dik en niet geperst) en droogde 

prachtig: met gesloten bladdeeltjes (muiten) gesloten topjes, het uitzicht was buitengewoon, 

de hop danste van den ast. Een laag van 80 tot 90 cm dik droogde naar 60 cm dikte.   
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14. De jaren 1930 - De ‘mechanieke’ ast van Allaeys en andere 

Poperingse smeden  

 
De Poperinghenaar (1904-

1914,1919-1944) | 1936 | 13 

september 1936 | pagina 3 

 

 
Begin 1930 maakte de firma 

Allaeys op basis van voorgaande 

schema’s nieuwe asten bij de 

boeren. De vierde ast die zij 

bouwden – in het jaar 1932 - 

staat nog steeds bij de familie 

Brutsaert te Watou.  

We gingen daar een kijkje 

nemen en reconstrueerden de 

situatie zoals deze in 1932 was.  
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De ast Brutsaert – Douvieweg 44 – Watou  

 
 

Bij de huidige situatie vinden we 

op de linkerkant van de ast nog een 

schouw.  

De ast, zoals we hem momenteel 

vinden, bestaat eigenlijk uit twee 

asten met daartussen een open 

ruimte.  

Het eerste systeem 

De linkerast, waartegen aan de 

buitenkant de schouw zit, heeft 

twee metalen vlaken waarvan de 

onderste afdraaibaar is.  
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De bovenste vlaak & tussen de twee vlaken in.  

 

   
 

Met deze zwendel kon men de bovenste metalen vlaak ‘open’ draaien, zodat de vlakdelen 

rechtop gingen staan. Daardoor kon de hop op de onderste metalen vlaak vallen, die dan 

afdraaibaar was.  

 
 

Hier boven, aan de buitenkant van de ast, vind je de hendel om de hop vlaak af te draaien.  

Deze constructie is één van de eerste dergelijke ‘mechanieke’ asten die door de firma Allaeys 

van Poperinge gebouwd werden. Deze metalen vlaken met het afdraaisysteem dateren van 

1932, dus toen Gaston Brutsaert op het erf boerde. 
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In het begin viel de hop die afgedraaid werd op een lagere vlaak,  die in de tussenruimte 

tussen de twee asten geplaatst was, en die op zo’n 80 centimeter hoog was. Wanneer de 

gedroogde hop zo’n meter hoog lag, plaatste men in het midden hiervan een ‘sulferpot’ met 

gele cylindrische zwavel in. Hierin zette men dan een gloeiende staaf of stuk ijzer en die deed 

de zwavel dan verdampen.  

 

Later toen men 

zelf niet meer 

zwavelde werd 

deze lage 

zwavelvlaak 

verwijderd en 

plaatste men 

een rij houten 

bakken waaraan 

men grote 

hopzakken hing 

en waarin de 

gedroogde hop 

afgedraaid kon 

worden.  

 

Deze ast uit de 

jaren 1930 was 

een ast met een 

‘gesloten vuur’ 

en werd 

verwarmd met een cokesoven. Deze cokesoven zit voor de gevelmuur van de ast in de grond. 

Hij werd gebruikt tot ongeveer in 1952, toen werd de opening van de oven dichtgemaakt en 
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met een sluitsteen afgesloten. Toen we na meer dan 50 jaar de sluitsteen ophieven vonden we 

een goed bewaarde cokesoven, klaar voor gebruik.  

 

   

 

 

 

 
 

 

De put is zon meter diep en was 

oorspronkelijk zo een anderhalve meter 

breed. Er resteren nog enkele 

roosterijzers in de oven in het midden 

en aan de zijkanten zien we de 

trekgaten die de koude lucht moesten 

meetrekken de ‘hellekamer’ van de ast 

in.  

 

 

De vloer heeft een ‘eigenaardige’ tint gekregen. 

 

Rechts zien we een reconstructie van de ast uit 1932.  

1 – De bovenste ‘klipbare’ vlaak  

2 – De onderste afrolbare vlaak  

3 – De Hellekamer met buizenstelsel 

4 – De cokesoven in de grond  

5 – De schouw  

6 – De zwavelvlaak met daaronder de zwavelpot  
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Boven op het dak stond er een windvang met daar onder een elektrisch aangedreven 

‘aspirateur’,  die de vochtige en natte lucht naar buiten liet. In Watou had men in het begin 

van de jaren 1930 reeds elektriciteit want deze hoeve bevond zich niet ver van een cabine.  

Volgens onze zegsman was deze ast de vierde van deze aard die de firma Allaeys plaatste. 

 

Ast - Stoppelweg 16 – 8970 Poperinge  

 

Voorkant: naar het erf gericht.  

De ast is van het jaar 1934.  

Gerard zelf heeft hop gehad tot 1954 – een halve 

hectare - en is er toen mee gestopt.  

Hij had toen van soorten nog Tettnang en Fuggle. 

Na 1954 is er geen hop meer op het bedrijf 

gekweekt. De huidige uitbater is Geert Rosseeuw 

maar deze heeft geen hop meer.  

Alleen het rechtse hoge gedeelte is de eigenlijke ast. 

Links is het een ovenhuisje met ingevallen de 

bakoven. Het bovenste luik van de ast is eveneens 

niet origineel aan de ast maar werd door Gerard 

later – in de jaren 60 – bijgemaakt. 
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De ast zelf had drie vlaken boven elkaar met een tussenruimte van zo’n 70 centimeter waar 

men nog juist kon tussen kruipen, wat echter niet nodig was. De oppervlakten van de vlaken 

was 3 meter op 3 meter. Op zo’n oppervlakte kon men 200 kilogram groene hop in één keer 

opzetten. De laag was zo’n 20 tot 25 centimeter dik. De hop werd op de bovenste vlaak 

ingebracht van buiten, via het luik aan de zijkant.  

 

 
 

De cokesoven zat in de grond in een 

gemetste put van anderhalve meter op 

anderhalve meter.. Men diende deze te 

vullen langs buiten waarna deze 

aangestoken werd.  

Binnen vertrok er een ‘moerbuze’ met een 

diameter van zo’n 50 centimeter van uit 

de oven waarop dan dunnere buizen 

bevestigd waren die de beneden ruimte 

doorkruisten. Dit buizensysteem warmde 

dan de lucht op waarmee men de hop 

droogde.  

 

Helemaal boven was er een opening met 

windvang bovenop  bevestigd op een 

houten frame.  
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Eenmaal de hop droog werd deze 

afgedraaid van de onderste vlaak  

naar de aanpalende ruimte rechts. 

Daar kwam hij op een houten 

vlaak te liggen van zo’n 1 meter 

hoogte. Hieronder werden dan 

potten met groene en gele 

zwavelbouten  gezet waarin men 

gloeiende ijzers in gooide zodat 

de zwavel verdampte. Meestal 

sulferde hij van 11 uur ’s avonds 

de nacht door tot rond 10 uur.  

Meestal sulferde hij van 11 uur ’s 

avonds de nacht door tot rond 10 

uur.  

Van deze vlaak af; stak men de 

hop in zakken om deze naar de 

spijker te brengen.  

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Achterkant van deze hoge ast.  
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15. De kracht van de ventilator   
 

Door de invoering van de elektriciteit werd het systeem van een cokes-oven, die nu meer 

‘buiten’ de ast gebouwd werd, met een elektrisch aangedreven ‘aspirator’ veralgemeend.  

Daarbij werd er ook een ‘trend’ ingezet om meerdere vlaken boven elkaar te gaan bouwen 

zodat men ‘brandstof’ spaarde bij het drogen van de hop.  

 

Een prachtig voorbeeld hiervan vonden we in Ternat.  
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Ast 0042  

Schoukens – Brusselse weg -  Ternat  

 

 

De ast waarvan sprake ligt bij een boerderij 

die van de weg af via een dreef van ongeveer 

70 meter te bereiken is.  

 

 
 

 

Rechts van de ast is een ‘betonnen hangar’  gezet 

waarin zich vroeger de plukmachine  

gezet waarin zich vroeger de plukmachine  

bevond.  

Aansluitend op de oude muur van de ast bevindt 

er zich een ‘metalen ‘terras’ onder een houten 

luik waarlangs men de hop vroeger op de 

bovenste metalen vlaak kon brengen.  

 

Wanneer we van ‘buiten’ uit – van het erf af – 

naar deze ast kijken – kunnen we merken dat er 

naast de hopast – op de foto links – er zich nog 

een afdakje bevindt, dat blijkbaar, in eerste 

instantie – vooraleer de ‘hangar’ bijgezet werd, 

dienst deed als afdakje tegen regen en wind.  
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Op deze foto ziet men het houten luik, langs de binnenkant gefotografeerd. Verder is er te 

zien dat deze vlaak uit allemaal metalen, opklapbare stukken bestaat, die via één hendel om te 

klappen zijn. 
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Boven deze bovenste vlaak bevindt er zich enkel nog, op een 2-tal meter hoogte, het 

‘brouwersdak’ waarlangs de warme, vochtige lucht die uit de hop kwam, naar buiten kon 

trekken.  

Onder deze hoogste vlaak bevond er zich een tweede metalen vlaak. 

 

 
 

Ook hier kon men met een hendel deze metalen vlaak open zetten zodat de hop dan op een 

soort van houten ‘rolluik’ terecht kwam.  
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Op de bovenstaande foto zien we het geheel systeem van vlaken. Achter het luik dat open 

staat zien we de hoogste metalen vlaak. Op de hoogte van de stalen balk bevindt zich de 

tweede metalen balk, en onderaan zien we het ‘rolluik’ waarlangs de droge hop kon 

afgedraaid worden.   

 

Hiernaast zien we gedetailleerder 

de draaisystemen. Waarschijnlijk 

diende het bovenste wiel om de 

hop op de onderste metalen vlaak 

om te kiepen.  

Het onderste systeem diende dan 

weer waarschijnlijk om het 

‘rolluik’ in beweging te zetten. 
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Op deze foto (van SOMA) 

uit de jaren 1940 – 1945 zien 

we een dergelijk 

draaisysteem in werking.  De 

hop die van dit ‘rolluik’ 

afgedraaid wordt, belandt via 

een aantal gaten in de vloer 

in grote hopzakken.  

Deze hopzakken konden dan 

naar de handelaar of op de 

spijker gebracht worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘helle-ruimte’ werd warm gestookt met een gemetselde cokes – oven waar zich aan de 

bovenkant en de zijkanten – luchtgaten bevonden om koude lucht te kunnen trekken. Deze 

metalen deksels konden via de ‘ingekerfde’ uitstekende ijzers op een bepaalde stand gezet 

worden om zodoende de koude luchttoevoer te regelen. Uit de buis onderaan deze gemetselde 

muur, mogen we besluiten dat er blijkbaar nog een echte kachel voor dit gemetselde deel 

bevond.  

‘Normaal’ gezien sloot op een dergelijke cokes-oven een buizensysteem aan, zoals we hier op 

de foto laten zien. We bemerken onderaan een dikke buis die uit de ‘oven’ komt. De warme 
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lucht die geproduceerd wordt, gaat via 

deze dikke buis naar dunnere buizen die 

verdeeld liggen over het geheel van de 

‘helle-ruimte’  

 

 

 

 

 

 

Momenteel ziet men dat er in deze zijmuur er zich 

een opening bevindt met een ventilator.  

 

 

 
 

Dergelijke ventilatoren gingen het buizensysteem vervangen vanaf de jaren 1950.  
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Zicht op de onderkant van de ‘rolluikvlaak’ vanuit de ‘helle-ruimte’. 
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Ast - Palingstraat 11  - Poperinge 

             

 

 

 

 
    

 

De oude, omgebouwde cokes ast met één enkele houten vlaak  had oorspronkelijk ook een 

bakoven tegen de linker zijkant staan, zoals de sporen tegen de muur hierbij laten vermoeden.   

Op een bepaald moment – volgens Guido Taverne rond 1950 – is deze ast omgebouwd 

geworden.  

Vooraan tegen de gevel werd een nieuwe astoven geïnstalleerd en de ‘helle-ruimte’ werd 

vanuit deze oven warm gestookt.  
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De oven die 

aangebouwd werd 

heeft een centraal 

gedeelte omringd 

door vuurvast 

bakstenen en naast 

deze oven, zit er 

aan beide kanten 

een luchttrekgat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Achter deze oven – 

in de muur van de 

ast – zat vroeger 

gewoon een 

opening waardoor 

de warme lucht in 

de ast kon. 

Momenteel is deze 

opening 

dichtgemetseld 

omdat men deze 

ast later als stalling 

gebruikt heeft.   

Toen men de ast ombouwde plaatste men ook een 

nieuwe muur met goed gesloten deur aan de binnen 

– onder het vlaakeinde. Het was immers de 

bedoeling om de ast langs onder volledig luchtdicht 

te maken zodat de werking van de ventilatoren – 

waarop deze werking qua luchtstroom – eigenlijk 

gebaseerd was, te optimaliseren.  

Op de volgende foto kan men nog de schouw van de 

oorspronkelijk bakoven zien.  
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Boven op het dak werd er een schouw gemaakt met een windvang. De windvang is 

ondertussen verdwenen. Onder deze schouw zat een ventilator.   

 

   
 

In de ronde opening aan de zijkant – in de nok – zat vroeger eveneens een ventilator die de 

warme vochtige lucht naar buiten trok. Door deze twee ventilators kreeg men een luchtstroom 

die sterk genoeg was om de hop snel- in lagen tot 50 –à 60 centimeter dik te kunnen drogen.   

Achter de ast werd een ‘garage’ bijgebouwd.  

 

De vlaak is een gewonen houten vlaak, maar hoog – op zo’n 4 meter hoogte – bevestigd.  

Een gedeelte van de vlaak kan omhoog geheven worden met de bedoeling om hierlangs de 

hop van de vlaak af te schieten in de zakken die dan naar de spijker kunnen gebracht worden.   

 

     
 

De oude ast is bouwvallig en dient als opbergruimte. Deze oude ast is gebruikt geworden tot 

de jaren ’70. daarna heeft hij een nieuwe ast gebouwd in de oude schuur waar ook zijn 

hopmachine staat. De heer Taverne is immers nog een actieve hopboer die op twee 

nabijgelegen hopvelden, nog drie soorten hop kweekt.  

De moderne hoge ast in de oude schuur gebouwd wordt warm geblazen met een moderne 

blazer. Zie foto’s hieronder.  
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De ast is opgesplitst in twee grote 

‘klassieke’ houten vlaken.   
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Juli 1954 – Het drogen van hop – J. De Paepe - De Hopboer  - een hopast voor 

kleine uitbatingen  
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Restant van een droogbak, zoals omschreven op het plan van de ast van ingenieur De Paepe.  

Gefotograeerd te Asse.  

 

 
 

De bovenkant van deze ast was afgekast om de luchtstroom te leiden.  
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Ast Pezelhoekstraat  1 - 8970 Poperinge 

 

Ligging: De ast is gelegen op zo’n 30 meter van 

de Pezelhoekstraat af, in de weide. De ast ligt op 

zo’n 50 meter afstand van de boerderij.  

 

                                        

Zicht op de zijkant en de achterkant.   

We kunnen de ast zien als een hoge – dubbele – 

sulferast met twee vlaken in twee aparte ‘kamers’.  
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De site, waar de ast is ingeplant, staat reeds weergegeven op de Ferrariskaart van 1770-1778. 

Op de kaart van Ferraris krijgen we een weergave van een hoeve bestaande uit een woonhuis, 

een groot en een klein landgebouw. Binnen de naastgelegen omwalling wordt er een gebouw 

weergegeven. 

 

 
 

Op het primitief kadasterplan van circa 1835 zien we de weergave van een hoeve bestaande 

uit een woonhuis, een groot en een klein landgebouw. Het gebouw binnen de naastgelegen 

omwalling is verdwenen. 

 

 
 

Volgens het kadaster wordt rond 1885 een ast gebouwd op een afstand van het boerenhuis. In 

oorsprong was de ast voorzien van een gesloten, deels in de grond verzonken cokesoven die 

zich tussen de twee eestvloeren bevond. Naargelang de linker- of rechter eestvloer werd 

gebruikt, werd de warme lucht naar de warmeluchtkamer onder de respectievelijke eestvloer 

afgeleid.  
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Kort na de Eerste Wereldoorlog zorgden elektrisch aangedreven ventilatoren onder de twee 

schouwen met gek voor de optimalisatie van de luchtstroom. De nog niet tonische eestlatten 

wijzen erop dat de ast omstreeks 1893 al in gebruik was. In de late jaren 1950 werd de 

gesloten cokesoven vervangen door een dieselbrander die in een daartoe gebouwde 

uitbreiding (rechts) werd geplaatst. 

‘Achterkant’ van de ast. Duidelijk is te zien dat dit gebouw eigenlijk bestaat uit een oud 

gedeelte – links – en een ‘nieuw’ gedeelte op de rechtse kant. Het is op het oudste gedeelte dat 

de ‘gekken’ of windvangen staan. Het linkse dakgedeelte van dit oudste deel van de hopast is 

met ‘nieuwe’ ‘mechaniek’ pannen herlegd terwijl het deel pannen van de ene windvang tot 

aan het nieuwe gedeelte van de hopast, nog bestaat uit oude geglazuurde pannen.   

 

 

 
 

In het midden van dit gebouw zit op de dakverdieping 

een deur of luik waarlangs men de hop op de vlaken kon 

brengen. Links en rechts op de hoogte van de spanijzers 

zitten de twee vlaken. Tussen de normale pannen, zit er 

ook één ‘duivenpan’, misschien wel ooit bedoeld 

geweest als bijkomend luchtgat voor de ast.   

Als we deur openen kijken we op een betonnen muur. In 

het driehoekig ‘halletje’ zitten de twee deuren die 

toegang geven tot de ‘helle’-ruimten; de ruimten onder 

de vlaken.  

Deze betonnen muur is pas gezet geworden toen men 

deze oude asten ging aanpassen aan de moderne 

dieselbranders – zo vertelde ons de eigenaar Rik 

Rosseel.  
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Vroeger zat hier in het midden de vuring deels in de grond. Bij het verbouwen werd deze 

‘put’ gewoon dichtgegooid.  

 

   
 

Foto 1                                                               Foto 2  

 

Foto 1 toont de vlaak in het linkse gedeelte van het oudste deel van de hopast. Foto 2 toont de 

rechtse vlaak.  

De hoogte van de vlaken wijzen er op dat deze ast alleszins gebouwd werd door een relatief 

‘grote’ hopboer en als ‘cokes’ en ‘sulfer’-ast.  

 

Opvallend is dat de latten van de vlaken eigenlijk niet echt tonisch zijn, wat er op wijst dat 

deze vlaken alleszins reeds voor 1900 in het gebouw gemaakt zijn.    

Het verhaal van de eigenaar over de vuring in de grond, tussen de twee vlaken in, wijst er op 

dat deze ast ooit gestookt werd met een cokes-oven of ‘cokes-zeuge’. Deze warme lucht werd 

dan gewoon via een opening achter deze oven, in de ast links of rechts gelaten. De 

luchtstroom kwam tot stand via ventilators in de nokken van de zijmuren en onder de 

schouwen waarop de windvangen staan. Het ronde gat boven het luik in de linker zijmuur is 

op de eerste foto te zien. Het werd wanneer het niet gebruikt werd, afgesloten met een ijzeren 

luik.  

Bij de opkomst van de ‘blazers’ die met diesel gestookt werden in de jaren ’50 werd het 

nieuwe ‘gedeelte’ van de ast gebouwd en hier werd één van deze blazers opgesteld. De warme 

lucht kon via een metalen deur (zie foto hieronder in de hoek) onder de rechtse vlaak geblazen 

worden.  
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Wanneer men deze deur open zetten kon men de grote ronde pijp afsluiten. Omgekeerd kon 

ook; wanneer men via deze pijp de warme lucht naar de linkse of achterste ast blies, kon men 

de metalen deur van de eerste ast sluiten.  

 

 
 

De metalen deur in de hoek van de 

ast en de aangelegde pijpleiding 

om de warme lucht onder de 

vlaken te blazen.  

 

Aan de zijgevel is er een kapelletje 

te zien met daarboven het ronde  

gat van de ventilator die voor 

bijkomende ‘trek’ moest zorgen. 

Deze ventilator werd met een 

ronde metalen plaat afgesloten om 

de ventilator in de winter te 

beschermen tegen regen en wind.  
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De voorkant van de ast – gericht naar de straat.   

 

 De rechter zijkant of het nieuwe gedeelte van de 

ast. Hier in de muur ingewerkt zit, net zoals in de oudere linkerkant, een Mariakapelletje, om 

zodoende de zegen van Onze Lieve Vrouw van Sint-Jan ( parochie te Poperinge) af te smeken 

voor het behoud van de ast. Vroeger was het ook de gewoonte om de pastoor te vragen om de 

gebouwen te zegenen.  
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Het bijgevoegd afdak wordt gebruikt voor het droog bewaren van hopkepers en een oude kar.  

 

De heer Rik Rosseel is momenteel nog een actieve hopboer en heeft in zijn hangar dan ook 

een moderne ast gebouwd. Buiten hopboer is hij ook bedrijvig als paardenfokker en hij baat 

een huifkarrentocht ‘De Keikoppenroute’ uit.   
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24 - De jaren ’60 – ’70  - De branders en de blazers -  
 

Van halfweg de jaren zestig begon de opmars van de dieselbranders die de vuurelementen 

gingen vervangen. Deze branders met ventilator stuwden de warme lucht de ‘hellen’ binnen – 

door de hopbellen - en de ventilators onder de daken stuwden de warme lucht terug naar 

buiten. De temperatuur kon daardoor ook omzeggens perfect geregeld worden, wat het goed  

drogen heel wat bevorderde. Na enkele dagen ‘koeling’ konden de hopbellen dan verpakt 

worden.  

 

Ast -  Oostlaan 21 –   

 

 
 

Op deze site staan er nu 

nog twee hopasten. We zien 

de oude hopast langs de 

Elverdingseweg staan en 

de nieuwste hopast staat 

ingebouwd in de grote 

schuur met grijs dak.  

Deze site  is al heel lang 

bewoond en lag vroeger 

langs een dreef die naar de 

Schorsemolen aan ’t 

Reepje lag. Vandaar dat 

sommigen de hoeve ook het 

Schorsemolenhof noemen.  
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Op de kaart van de atlas 

der buurtwegen – 1841 

– zien we op ongeveer 

de plaats waar nu de 

oude ast staat reeds 

gebouw, waarvan we 

denken dat dit toen ook 

al een ast was. De twee 

grote gebouwen – de 

woning en de stallingen 

– komen omzeggens 

overeen met de huidige 

ligging, wat betekent 

dat deze hoeve er in 

1841 er reeds stond.   

 

Als we de kaart van 

1841 op de huidige 

situatie leggen – zien we 

ook dat de waterpartij 

die op de ferrariskaart 

nog geen ring maakte – 

hier in 1841 wel een 

ring maakt en nu 

teruggebracht is tot een 

waterput.  

 

De oude ast  is een 

cokes – ast staande 

langs de Elverdingse 

steenweg. De ast is met 

een hoge vlaak en is in 

goede staat. Hij wordt 

gebruikt als 

stapelruimte.  

 

Vroeger – voor 1965 – 

moet deze ast gebruikt 

geweest zijn met losse 

cokes-potten.  

Toen men met de 

machine ging plukken 

werd er in de hangar 

waar men de machine 

stalde een nieuwe ast 

gebouwd die momenteel 

nog gebruikt wordt. Toen was de boer Taveirne nog een actieve hoppeboer en hij had een 

klein hoppeveld van ongeveer een hectare.  

 

 



138 

 

 

Links van deze ast is er een bakoven gemaakt. Het 

rechtgedeelte van deze ast is de ‘opsteker’  

De vlaak loopt over het ganse gebouw. Midden in 

de vlaak is er een vlaakgedeelte dat kan opgetild 

worden, zodat de gedroogde hop tussen de 

draadgedeelten door, naar beneden kan vallen in 

zakken die dan naar de spijker kunnen gebracht 

worden of geperst kunnen worden in balen.  

 

Deze ast zal verder gebruikt worden als 

opbergruimte.  
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De moderne ast  

is waarschijnlijk samen met de schuur in beton gebouwd halfweg de jaren ’60.  

 

 
 

Aan de butienkant staan er twee dieselblazers onder een afdakje.  
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Tussen de blazers in 

vinden we een een 

dubbele deur – één 

deur aan de binnekant 

en één groene deur 

aan de buitenkant -  

die de hellen afsluit.  
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Het laden van de ast diene te gebeuren aan de andere kant – aan de kant van de schuur waar 

dus ook de plukmachine stond. Ook het afhalen van de hop gebeurde langs die kant.  
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Ast Lenestraat 2 – 8970 Poperinge  

 

Grote cokes-ast – gezet in de jaren 1930. 

Achterkant – In de ast is de vlaak nog aanwezig.  

We kunnen hier spreken van een ‘gesloten’ vlaak. We zagen geen enkele mogelijkheid om de 

vlaak met een luik of zo te openen.  

 

  
 

Men diende de hop blijkbaar van buiten door een ‘deurgat’ met luik op de vlaak te brengen.   

Op deze foto van de ‘voorkant’ van de ast – gericht naar het erf van de boerderij, zien we dat 

het dak een ‘brouwerij-dak’ heeft zodat de verluchting beter kon gebeuren.  
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Onder de ‘kave’ of windvang – waarvan dus alleen het onderste deel er nog is – zat vroeger 

een ventilator die de huidige eigenaar, André Vanbeselaere zelf verwijderd heeft.  

  

 
 

Achteraan de muur vonden we in de aangebouwde muur – deze roestige platen terug: 
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Men stookte blijkbaar met mazoutkachels van ‘achter’ de ast en blies de verwarmde lucht via 

deze grote gaten de ast in.  

André Vanbeselaere heeft deze hoeve een kleine 20 jaar geleden gekocht van een zekere Noel 

Denys, die volgens André een grote ‘hommelboer’ was. Deze heeft in de jaren 1960 in zijn 

hangar drie grote asten gebouwd naast elkaar, en deze ‘oude’ ast dus verlaten. Zijn vrouw is 

een dochter van Valère Dequeeker die altijd in de ‘Helleketelweg’ gewoond heeft. En daar 

hebben ze vroeger een ‘dubbele cokes-ast’ gehad met tegen de achtermuur een bakoven 

waarvan de schouw dus uitkwam in de ast.  

 

 
 

De asten werden afgesloten door stevige deuren die heel goed dicht moesten blijven om geen 

warmte verloren te laten gaan. Het afschieten van de vlaken gebeurde naar het midden toe 

waar men zakken aan ronde gaten hing. Daarin schoot men de droge hop met een ‘astschup’. 

De vuringen voor cokes waren als een soort ‘ziekenhuisbedden’ zei André.  Meter lang, 70 

cm breed en 70 cm hoog. Daarbij werden volgens hem zuivere cokes gebruikt. De ‘mutte’ van 

de hop – of de blaadjes van de ‘knops’ die door de latten naar beneden gevallen waren, 

werden na het drogen steeds eerst verwijderd, vooraleer men aan een nieuwe ast begon.  
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Het was de firma van Gilbert Vandemoortele die in het Poperingse vooral instond omp 

de blazers te leveren aan de hopboeren voor hun asten.  



147 

 

De hopast bij Paul Goudeseune  

 

 
 

Paul Goudeseune bewoont een hoeve in  Westouter  in de Lepelaarstreaat. Hij bewerkt één 

hectare hop die aan de Sint Pietersstraat gelegen is. Zijn ast die zijn vader nog gezet heeft, zit 

in de schuur hier op de linkse kant.  
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De hellen zijn twee , met betonblokken, gemetselde ruimten waarboven op zware balken, de 

bekenede tonische latjes liggen. In de hellen wordt er warme lucht geblazen door een brander 

met ventilator die Gilbert Vandemoortele  eind de jaren 1960 geïnstalleerd heeft en die 

jaarlijks nog geruikt wordt.  

 

 
 

 
 

De machinaal geplukte hop wordt door een transportband op de vlaak gebracht, waar deze 

egaal verspreid wordt door de boer.  

Op het dak van de ast staat er geen windvang, maar men kan zien dat de het dank niet meer is 

dan het gebinte met daarop de pannen waar tussen veel reten aanwezig zijn.  

Paul vertelde ons dat een windvang of een bijkomende ventilator hier niet nodig was. De 

blazer met ventilator van Gilbert Vandemoortele had voldoende kracht om de warme lucht 

door de helle en door de lagen hop te blazen, en zo via de reten tussen de dakpannen, de ast te 

verlaten.  
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De onderkant van de vlaak heeft een aantal openingen waaraan men grote zakken – zwyns – 

kan hangen. Door die losse delen van de vlaak op te heffen kan de hop via deze openingen 

gezakt worden, om dan later geperst te worden in balen.   

 

 
 

Dank zij de branders, werd het drogen van de hop, heel wat veiliger en gemakkelijker. 
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De Belgische Hop – 1967  

 
In het tijdschrift ‘De Belgische hop’ van juli 1967 geeft men in een artikel de toen gangbare 

types van hopeesten weer. Men maakt eerst een onderscheid tussen de conventionale eesten 

en de banddrogers.  

Bij de conventionele eesten schrijft men het volgende: 

 

1. Conventionele eesten; Het zijn deze die het meest gebruikt worden. Zij verschillen 

door de vuurhaard en de gebruikte brandstof.  

A. Vuurhaard: 

a) Gesloten vuurhaard: grotere installatiekosten, maar geen gevaar voor slechte geuren die 

aan de hop overgemaakt kunnen worden.  

b) Open vuurhaard: mindere installatiekosten. Deze kunnen alleenlijk met mazout- en 

gasbranders gebruikt worden. De regeling van deze moet perfect zijn en de luchttrok 

voldoende om te vermijden dat er slechte geuren aan de hop overgemaakt worden.  

 

B. Brandstof: 

a) Kolen: bijna niet meer gebruikt 

b) Mazout: in’t algemeen gebruikt 

c) Butaan en propaangas; nog weinig gebruikt maar hebben een zekere toekomst.  

 

2. Banddrogers: Deze laten het continu drogen toe, t.t.z. dat het drogen zonder 

onderbreking gebeurt. Er bestaan verschillende modellen, wat de droogcapaciteit 

betreft, en zijn nog weinig gebruikt, daar hun aankoopprijs zeer hoog ligt. Het kleinste 

model kost ongeveer 600.000 fr. tot heden zijn die alleenlijk renderend bij grote 

hopoppervlakten (minimum 5 ha).  
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De banddrogers zouden echter nooit doorbreken. We geven hiervoor een foto van een 

dergelijke bandroger. De enige banddroger die we kennen is deze die Daniel Cambie 

geplaatst heeft.  

Het systeem dat het haalde was, de mazout- of gasbranderaggregaat met ventilator, zoals deze 

in Poperinge vooral door de firma Vandemoortele geplaatst werden.   

 

De banddroger van Daniël Cambie  

 

Daniël Cambie kocht de banddroger begin de jaren 1970, tweedehands van een boer uit Aalst 

en plaatste deze bij hem thuis. Ondertussen zijn we 50 jaar verder en gebruikt zijn zoon Joris 

de droger nog altijd.  

Joris heeft de banddroger volledig met houten platen ingekast om zodoende de warme lucht 

zoveel als mogelijk binnen te houden.  

De onderkant ziet er zo uit: 

 

 

 

Aan de rechterkant zien we 

de gaten waardoor de blazers 

en ventilatoren – nog altijd 

dezelfde blazers zoals Gilbert 

Vandemoortele ze plaatste – 

de warme lucht stuwen. 

Daarboven bevindt zich een 

brede in licht ijzer gevlochten 

rol die langzaam draait.  
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En zo ziet de vlaak er langs boven uit.  

 

 
 

Met dergelijke ventilatoren wordt de warme lucht weer naar buiten gestuwd.  
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De motor van het geheel, die er voor zorgt dat de band blijft draaien. De droger is natuurlijk 

voorzien van een temperatuursmeter.  
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Met het gebruik van stookoliebranders kregen we nog een laatste vernieuwing van de 

asten die nog veralgemeend werd.  

Op dit systeem kwamen er nog varianten. Zoals de bijzondere ast die bij de Provense boer 

Roger Top gebouwd werd. Maar in essentie had de astontwikkeling zijn eindpunt bereikt 

en sluiten we met dit systeem onze studie hier af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘sprietelaar’ en de ‘astschop’ tegen de plukstoel leunend. 

 

Guido Vandermarliere – Herzien – Poperinge – 6 augustus 2021 

 

 

 

  

 

  


