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Anno 2012 is er maar één professionele brouwerij meer in de stad Roeselare, de brouwerij
Rodenbach, alom gekend voor zijn roodbruin bier. Er was echter een tijd dat elke gemeente
wel een of meerdere brouwerijen had. Dit was ook het geval in Roeselare. In de negentiende
eeuw kwam de ene brouwerij na de andere op. WO I was een klap die vele brouwerijen niet te
boven kwamen. Later volgden moeilijkheden m.b.t. vervuiling, dalende omzetcijfers of gewoon
gebrek aan opvolging. De toegenomen mobiliteit zorgde ervoor dat de grote brouwerijen een
steeds groter afzetgebied vonden. Deze brouwerijen en de talrijke drankenhandels brachten
de kleine brouwerijen van weleer de doodsteek toe. In Roeselare slaagde enkel Rodenbach
erin te overleven via een uitgekiend campagnebeleid, maar ook hier ging het overleven aan
een zijden draadje. In deze brochure blikken we terug op de brouwerijen van weleer die hier
en daar nog sporen in het stadsbeeld hebben achtergelaten.

// BROUWERIJEN IN HET ANCIEN REGIME
Ook tijdens het Ancien Régime waren er tal van brouwerijen in het stadscentrum. De ligging
in het centrum was logisch omdat er belastingen werden geïnd op het bier dat de stad ingevoerd werd. Op bier dat in de stad zelf werd gebrouwen, konden die rechten natuurlijk niet
geïnd werden. Bovendien zorgde de ligging van de Mandelbeek en Collievijverbeek door het
stadscentrum voor de nodige watertoevoer. Sommige van die brouwerijen bleven generaties
lang bestaan, andere verdwenen dan al weer snel. Bij een brouwerij moest in die tijd meestal
niet veel voorgesteld worden. Naast de beschikbaarheid van water was de aanwezigheid van
een brouwketel en ‘brouwalaam’ voldoende. Het gebouw zelf was van minder belang. Daardoor was het mogelijk om brouwerijen relatief snel te verplaatsen en verkopen. Men kocht
het ‘brouwalaam’ en verplaatste het naar een ander gebouw waar er verder gebrouwen
werd.
Piet Delaey bestudeerde zijn familiegeschiedenis en vond zo de brouwersfamilie Hoet uit
Roeselare terug. Onderstaande tekst is gebaseerd op een nog te verschijnen artikel van zijn
hand.
Foto // Overzichtskaart met
aanduiding waar in
de 17de en 18de
eeuw een brouwerij stond die een
band heeft met de
brouwersfamilie
Hoet.

De Roeselaarse brouwersfamilie vindt haar oorsprong bij Jacobus Hoet. Hij werd in 1623
te Gullegem geboren en huwde in 1651 te Roeselare met Joanna Vanhille. In 1663 kochten
zij een brouwerij in de Noordstraat (brouwerij 1). Deze brouwerij kwam in de 18de eeuw
in handen van de familie Haeghedooren die verwant was met de Hoets. De brouwerij bestond zeker nog in 1777. De zoon van Jacobus Hoet en Joanne Vanhille, ook Jacobus Hoet
genaamd, huwde in 1693 met Petronella Beert. Zij richtten rond 1699 in haar ouderlijke
woning in de Zuidstraat een brouwerij op (brouwerij 2). Na hun overlijden in de jaren 1720
verdween deze brouwerij weer.
De zoon van Jacobus Hoet – Beert, ook Jacobus geheten, was gehuwd met Anna Marant.
Zij kochten in 1723 een oude brouwerij in de Ooststraat, brouwerij De Beer (brouwerij 3). Hij
overleed in 1761 waarna zijn oudste zoon Jacobus de brouwerij opkocht en terug verkocht.
De Beer bleef bestaan tot 1809. Een andere zoon, Joannes Hoet, zat ook in de brouwers-

stiel. Hij huurde brouwerij De Arend in de Zuidstraat (brouwerij 6). De Arend was sedert
1713 eigendom van Jan Lust en Joanna Haeghedooren, een dochter van de brouwer Daniël
Haeghedooren die in brouwerij 1 actief was. Na het overlijden van Lust in 1738 werd de
brouwerij verhuurd aan Joannes Hoet omdat de familie geen eigen brouwer had. Hoet bleef
actief tot zijn overlijden in 1760, waarna de familie Lust het gebouw weer in handen kreeg.
Ze moet in de loop van de achttiende eeuw stopgezet zijn. In 1814 werd het gebouw opgekocht en kwam hier het complex van het Klein Seminarie.
Een andere zoon van Jacobus Hoet – Beert, Joannes Hoet, was gehuwd met Maria Roelens.
Zij richtten rond 1728 een brouwerij op in hun huis in de Zuidstraat. (brouwerij 4) Deze
brouwerij stopte bij het overlijden van Joannes waarna het brouwalaam verkocht werd. In
1753 kocht hun zoon, Jacobus Hoet met zijn echtgenote Maria Jacoba De Geest, een huis
op de hoek van de Zuidstraat met de Iepersestraat. Dit gebouw heette ‘De Vier Winden’. Ze
sloopten het in 1761 en bouwden een nieuw huis met brouwerij. (brouwerij 5). De Geest
overleed in 1774 waarna hun dochter Maria Jacoba Hoet en haar man Pieter Missiaen de
andere broers en zusters uitkochten. Later namen ze ook hun vaders deel over. De brouwerij
bestond nog in 1809 met Missiaen als brouwer.
De familie Haeghedooren, nauw verwant met de Hoets, was in de achttiende eeuw niet enkel
actief in de eerste brouwerij van de Hoets in de Noordstraat en in ‘De Arend’. In 1752 kocht
een telg van de familie de brouwerij ‘De Gouden Helm’ in de Noordstraat (brouwerij 7). Deze
brouwerij werd door Jan Van Hulle na 1669 opgericht. Na enkele tussenstappen kwam deze
in 1752 in handen van Pieter David en Marie Vermeersch. Vermeersch was de weduwe van
brouwerszoon Pieter Haeghedooren. Met haar tweede echtgenoot beheerde ze de brouwerij
van de familie voor haar kinderen. De brouwerij ‘De Gouden Helm’ was echter voorbehouden
voor de kinderen uit haar tweede huwelijk met David. ‘De Gouden Helm’ werd door de kinderen David in stand gehouden tot in het begin van de negentiende eeuw.
Een andere verwante familie is die van Marant. Anna Marant was in de eerste helft van
de achttiende eeuw getrouwd met Jacobus Hoet en actief op brouwerij ‘De Beer’ in de
Ooststraat. De Marants waren eerder al actief op brouwerij ‘De Hoorn’ (brouwerij 8) in de
Zuidstraat. Deze brouwerij bestond al in de zestiende eeuw en was in handen van de familie
Vanderstraeten. In 1685 was Daniël Marant er de brouwer. Ze moet ergens in de achtiende
eeuw stopgezet zijn. In de Rumbeeksesteenweg was er nog een oude brouwerij, ’t Haentje’
dat al voor 1572 bestond. Daniël Marants dochter, Monica, was hier actief samen met haar
man Joseph Theodor Baes. Later werd deze door hun kinderen uitgebaat. De familie Baes
– Marant zal overigens nog twee oude kleine brouwerijen opkopen, ‘De Sterre’ op de Nieuwmarkt en ‘De Belle’ in de Zuidstraat. Die laatste bestond al in de zestiende eeuw.

De Gouden Schuppe
Jacobus Hoet was in de zeventiende eeuw niet de eerste Hoet die vanuit Gullegem naar
Roeselare kwam om er te brouwen. Rond 1623 was ene Jan Hoet al met zijn echtgenote
Piryncken Willaert, naar de stad afgezakt om er een brouwerij en huis in de Zuidstraat op
te kopen. Dit was ‘De Gouden Schuppe’. Wellicht was dit verre familie? Hun zonen Jan en
Jacobus beheerden de brouwerij. Na de dood van hun ouders kwam de brouwerij in handen
van Jacobus. Hij overleed in 1674. Zijn kinderen besloten de brouwerij te verkopen aan hun
tante, Mayken Volant, de weduwe van Jan Hoet.
In 1687 werden de schulden van de brouwerij te groot. De familie Hoet verkocht de brouwerij aan Anthone Brouckaert. Hij was gehuwd met Cathelijne Boutten en via zijn echtgenote verwant aan de familie Hoet. Cathelijnes zus Anna was gehuwd met een van de
zonen Hoet, Jacobus. Naar aanleiding van een erfeniskwestie ging de brouwerij in 1711
over naar Anna Boutten en haar man Jacobus. Zo belandde ‘De Gouden Schuppe’ opnieuw in handen van de familie Hoet. Later namen de kinderen Hoet de brouwerij over.
Dit waren Barbara, Joanna en (Jacobus) Antonius Hoet. Die laatste was priester te
Aartrijke. Na het overlijden van Barbara in 1758 besloten de overblijvende erfgenamen
om de brouwerij te verkopen aan Antonius Vanden Bussche. Hij moet langzaam aan de
brouwerij stopgezet hebben. In 1782 verkochten zijn erfgenamen het huis in de Zuidstraat aan Gregorius De Geest, een wijnhandelaar. Van de brouwerij is geen sprake meer
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in de verkoopakte. Gregorius was de vader van Anna De Geest, de echtgenote van Pieter
Ferdinand Rodenbach. Een nieuw brouwerijverhaal zal hieruit vooruitvloeien, zij het op een
andere plaats…
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De brouwerij ‘De Beer’ werd door Jossyne Bonte uitgebaat samen met haar man. Door oorlogsgeweld was de brouwerij tijdelijk stopgezet, maar haar dochter Jossyne Deree zou ‘De
Beer’ in 1699 heropstarten met haar tweede man. Hiervoor gebruikten ze het brouwalaam
van ‘Het Peert’, dat ze daarvoor stopzetten.
Na het overlijden van Jossynes man, kwam Jacobus Hoet – Marant in de brouwerij terecht,
eerst als brouwer-huurder en vanaf 1723 als nieuwe eigenaar. ‘De Beer’ bleef in zijn handen
tot zijn overlijden. Daarna verkocht diens zoon Jacobus ze aan Judocus Holvoet, die ze op zijn
beurt weer verkocht aan Joannes Caytan. Caytan overleed in 1767. Zijn weduwe, Barbara
Gesquiere, was echter geestelijk niet in staat om de brouwerij te leiden. Haar broer Ludovicus, onderpastoor in Kortemark, kocht de brouwerij over en haar schoonbroer Pieter Caytan
beheerde de brouwerij. Later kocht Pieter Caytan zijn schoonbroer uit. In 1807 overleed Caytan,
waarna zijn zoon Pieter Jacobus Caytan de brouwerij nog even overnam. Vermoedelijk werd
ze in 1809 stopgezet.

Foto // Schematisch overzicht van de eigenaarsevolutie van ‘De Gouden Schuppe’ in de 17de en 18de
eeuw

De Beer
Brouwerij ‘De Beer’ was een eeuwenoude brouwerij uit de Ooststraat. Ze vindt haar oorsprong bij Pieter Bonte. Die had in 1591 een brouwerij ingericht in de verwoeste gebouwen
van de stadsschool in de Verwerijstraat, ‘Het Peert’ (brouwerij 11). In 1606 kocht hij grond
met enkele verwoeste gebouwen in de Ooststraat en richtte daar brouwerij ‘De Beer’ op. Zijn
zoon, Pieter Bonte – Werbrouck, erfde de brouwerij en kocht zijn zusters uit. Na zijn dood in
1647 erfden zijn kinderen de brouwerij.
Michaëlla en Pieternelle Bonte lieten zich uitkopen door hun zus Jossyne Bonte. Zij zegden
de brouwersstiel echter geen vaarwel. Michaëlla en haar man Pieter Boutten werden de eigenaars van brouwerij ‘De Belle’ (brouwerij 13). Pieternelle werd met haar man eigenaar van
de brouwerij ‘Het Peert’, van oudsher de brouwerij van de familie Bonte. Deze brouwerij werd
door haar dochter Jossynken De Blauwe en haar man beheerd. In 1684 werd ‘Het Peert’
aan hun nicht Jossyne Deree verkocht.
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// Brouwerijen in de 19de en 20ste eeuw
BROUWERIJ DE AREND
1897
Paul Verburgh en Charles Van Canneyt
locatie Hugo Verrieststraat
stopgezet WO I
oprichting

opgericht door

Op het einde van de negentiende eeuw werd de Hugo Verrieststraat geopend. Die liep parallel
met de Kleine Bassin; een ideale ligging vonden heel wat brouwers. In geen tijd stonden hier
twee nieuwe brouwerijen die water uit de bassin haalden. De eerste was ‘De Arend’ van Paul
Verburgh en Charles Van Canneyt. Beide ondernemers hadden al hun strepen verdiend als
cichoreidrogers en waagden zich nu op een ander domein. In 1897 trokken ze een groots
brouwerijgebouw op langs de Kleine Bassin. Het gebouw stond ver van de straat, waardoor
er een grote voortuin was. ‘De Arend’ brouwde zowel bruin als blond bier.

Foto // De familie Van Canneyt had het
verdeelrecht voor de bieren van brouwerij
Artois en voerde die rond. (SAR, 20316,
coll. F. Vannieuwenhuyse)

Na het overlijden van Charles Van Canneyt zouden zijn dan nog jonge zonen de zaak verder zetten. Met het stopzetten van de brouwerij stapten zij zoals veel stilgevallen brouwers over naar de bierhandel. Vanuit de ouderlijke woning in de Hendrik Consciencestraat
verwierf hun bierhandel naam en faam. Van Canneyt was de eerste bierhandel in Roeselare die de bieren van de Leuvense brouwerij Artois mocht verdelen. Frank Van Canneyt
overleed al in 1938. Zijn broer Maurice zette de zaak verder tot zijn overlijden in 1970.

Foto // Brouwerij ‘De Arend’ vanuit de Hugo Verrieststraat, voor WO I (SAR, 28600, coll. J. Delbecke)
Foto’s // Bidprentjes van vader Charles en zonen Frank en Maurice Van Canneyt (SAR, 20317-8-9,
coll. F. Vannieuwenhuyse)

Het is niet echt duidelijk wat er met Paul Verburgh gebeurde. Charles Van Canneyt zou alvast
het einde van zijn brouwerij niet meer meemaken. Hij overleed in 1913. In 1914 werd de
brouwerij door de Duitsers in beslag genomen. ‘De Arend’ wilde niet voor de Duitsers brouwen, waarop ze dan maar de grote gebouwen langs het water voor een ander doel inzetten.
De soldaten die voor een rustperiode van het IJzerfront aankwamen, werden hier ontluisd.
Het gebouw kreeg dan ook al snel de bijnaam ’t Vlooienkot’.
Na de oorlog was het gebouw door die nieuwe bestemming compleet onbruikbaar geworden
om nog als brouwerij te dienen. Het werd tijdelijk een kazerne en militaire wasserij. Nog
voor WO II was het gebouw verlaten. Na verdere verwaarlozing werd het rond 1950 door
de overheid gekocht. ‘De Arend’ ging tegen de vlakte en in de plaats verscheen het Koninklijk
Atheneum.
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BROUWERIJ CAUWE
ca. 1795
François Cauwe
locatie Leenstraat
stopgezet jaren 1950
oprichting

opgericht door
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De volgende brouwer was René Cauwe die met een nichtje van Regina Wauters getrouwd
was. Renés aandacht ging niet alleen naar het bier brouwen. Hij was van 1861 tot 1864
schepen in Roeselare en kunstschilder.

Brouwerij Cauwe was in de negentiende eeuw een van de grootste brouwerijen in de stad,
zo niet de grootste. Van de brouwerijen die aan de vooravond van WO I nog in Roeselare
bestonden, is het ook de oudste. De brouwerij werd op het einde van de achttiende eeuw
opgericht door François Cauwe. Hij komt uit een familie die voordien in Ardooie als brouwers
en molenaars actief was.
François Cauwe verlegde zijn actieterrein naar de stad Roeselare en kocht bij de Houtmarkt,
het huidige Polenplein, een perceel grond. In 1795 vroeg hij toelating om hier een huis met
brouwerij te mogen optrekken. Opvallend is dat het om een gebouw met twee verdiepingen
ging. Het was een van de eerste burgerwoningen
met verdieping in de stad. De gevelversiering met
gele en rode tegels was nog een opvallend kenmerk
van het gebouw. In de aanvraag staat dat het gebouw
de stad mooier zal maken en andere bewoners zal
aanzetten gelijkaardige woningen op te trekken.

Foto // Uittreksel uit de ‘wettelijke passeringen’ van 1795
met de aanvraag van François Cauwe om een brouwerij te
mogen bouwen. (SAR, 705bis, fol. 20 v°)

Foto // Cauwes bekendste werk in Roeselare is dit schilderij van de Grote Markt uit het midden van
de 19de eeuw. Een kopie bevindt zich in het stadhuis. (SAR, 20090)

Victor Allard Cauwe volgde zijn vader op als brouwer.
Hij wou zijn zaak graag doorgeven aan een zoon, maar
mannelijke erfgenamen bleven uit. Hij liet daarom zelfs
een kapel op zijn gronden langs de Trakelweg bouwen.
Enkele jaren en vijf dochters later kwam het verhoopte
resultaat : een zoon René.

François Cauwe was de eerste van vier Roeselaarse brouwers Cauwe. Zij zouden elkaar van
vader op zoon opvolgen, maar ook de dames in de familie waren vaak in de brouwersstiel
actief. Na het overlijden van François Cauwe in 1828 zette zijn weduwe, Anna Ghekiere, de
brouwerij verder. De brouwerij van de weduwe Cauwe was toen de grootste van Roeselare.
Ze voerde een regelrechte concurrentieslag met die andere bekende brouwster uit Roeselare, Regina Rodenbach–Wauters. Beiden wilden het aanzien om als eerste een stoommachine in hun brouwerij te gebruiken. De weduwe Cauwe kreeg in 1836 als eerste toelating
om deze revolutionaire machine te mogen installeren, maar Wauters slaagde erin ze als
eerste te plaatsen.

Foto // De brouwerij Cauwe stond in het begin van de Leenstraat en was vanop het Polenplein gedeeltelijk te zien. Voor
WO I stonden de brouwerijgebouwen achter het woonhuis.
(SAR, 26835, uitg. L. Lagaert, coll. N. Raes)

Foto // Cauwes kapel was een opvallend zicht langs het kanaal. Ze verdween
bij werken aan het kanaal in de jaren
1960. (SAR, 26942, coll. N. Raes)

Tijdens WO I werd Roeselare meermaals door bombardementen getroffen. Zo ging ook het
Arsenaal op het Polenplein in de vlammen op. De aanpalende brouwerij Cauwe leed daarbij
zware schade. Victor Cauwe, inmiddels 70 jaar, stond voor de zware taak de brouwerij herop
te bouwen. De nieuwe brouwerij werd in de Leenstraat opgetrokken naast het bewaard gebleven woonhuis. De brouwerij kreeg een monumentale voorgevel en een mouttoren.
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Foto // Beeld in de brouwerij Cauwe na de verwoesting tijdens WO I (SAR,
19179)

Foto // Zicht op het brouwershuis Cauwe, ca. 1900 (SAR, 29010, uitg. A. Feys, coll. J. Delbecke)

Foto // Het huis
Cauwe kort voor de
sloop in 2003 (SAR,
20301, foto en coll. F.
Vannieuwenhuyse)

Foto // Bouwplan voor brouwerij Cauwe
met mouttoren uit 1920. (SAR, 1920/19)

Foto // De nieuwe brouwerijgebouwen prijken na WO I naast het huis Cauwe in de
Leenstraat. (SAR, 02192)

De jonge René Cauwe volgde zijn vader op en bouwde ze verder uit. Hij leidde de brouwerij
doorheen de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 1950 moest de brouwerij Cauwe echter het
voorbeeld van veel lokale brouwerijen volgen en de deuren sluiten. De familie week uit naar
het Brugse. Dergelijke industrie in het midden van het stadscentrum was ook niet meer vol
te houden. De brouwerijgebouwen werden in 1971 gesloopt voor de bouw van autogarages.
Het woonhuis uit het einde van de achttiende eeuw bleef wel nog bestaan en deed nog dienst
als bureelruimte. Het werd verwaarloosd en uiteindelijk eind 2003 gesloopt. Zo verdween de
grootse brouwerij Cauwe uit het stadsbeeld.

Foto // De kunstminnende
familie Cauwe liet dit reliëf van
Alph. Van Beurden naar een
ontwerp van Rubens in hun tuin
plaatsen. Het verdween bij de
sloop van de woning in 2003.
(SAR, 20303, foto en coll. F.
Vannieuwenhuyse)
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BROUWERIJ DELEU
1891
opgericht door Ernest Deleu
locatie Noordstraat
stopgezet WO I
oprichting

In 1891 vestigden Ernest Deleu en zijn zuster Sidonie zich in de Noordstraat. Zij waren afkomstig uit Rollegem-Kapelle. Ernest was bierbrouwer en vestigde hier zijn eigen brouwerij.
Het gebouw stond langs de westkant van de Noordstraat, tussen de Kokelarestraat en de
plaats waar later de Désiré Mergaertstraat zou geopend worden.
De brouwerij werd zoals de andere brouwerijen tijdens WO I stilgelegd. Na de oorlog werd
ze niet meer heropgestart. Ernest Deleu diende in 1920 nog een bouwaanvraag in om zijn
herberg ‘De Noordpool’ in de Noordstraat herop te bouwen. De familie Deleu woonde toen
al in de Jan Mahieustraat en was nu bierhandelaar. Het jaar erop overleed Ernest Deleu op
66-jarige leeftijd. Zijn zuster verhuisde daarna naar Hooglede.
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BROUWERIJ FACON
1887
Henri Facon
locatie Noordstraat
stopgezet ca. 1937
oprichting

opgericht door

In 1887 vroeg Henri Facon toelating om een brouwerij in de Noordstraat te mogen oprichten. Hij verhuisde dat jaar vanuit Hooglede naar Roeselare. De brouwerij Facon kwam aan de
oostkant van de Noordstraat, iets ten noorden van de Kokelarestraat.
Facon was gehuwd met Mathilde Vanhonsebrouck uit Werken. Het echtpaar had vijf kinderen, waaronder vier zoons die de brouwersstiel leerden. Een ervan, Lucien, week naar Gent
uit. Na WO I kon de brouwerij zich handhaven. Henri Facon kreeg nu de hulp van zijn zoons
Paul, Eduard en Edmond. Na het overlijden van Mathilde Vanhonsebrouck in 1928 en Henri
Facon in 1932 bleven zij op de brouwerij actief. Zij slaagden er echter niet in om zich staande
te houden. Paul Facon werd handelaar verderop in de Noordstraat en twee andere broers
vertrokken eveneens naar Gent.
De brouwerijgebouwen werden verkocht aan het echtpaar Bruno Staessens – Laura Deceuninck. Zij verbouwden in 1937 de brouwerij tot een koffiebranderij. Later nam hun dochter
Jacqueline met haar man Raymond Planckaert de zaak over. In 1970 werd de koffiebranderij
stopgezet en gesloopt.

Foto // Bouwplan van een brouwerijgebouw voor Ernest Deleu in de Noordstraat, 1891 (SAR,
1891/153)

Foto // Bouwplan voor de brouwerswoning van Henri Facon – Vanhonsebrouck in de Noordstraat, 1887 (SAR,
1887/2170)

Foto // Bouwplan voor de verbouwing
van de brouwerij Facon tot koffiebranderij voor Bruno Staessens, 1937 (SAR,
1937/zn)
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BROUWERIJ MAHIEU – DE OOIEVAAR
? (19de eeuw)
familie Mahieu
locatie Noordstraat
stopgezet WO I
oprichting

opgericht door

Brouwerij Mahieu was in de negentiende eeuw, samen met brouwerijen Cauwe en Rodenbach, een van de grootste van de stad. Bij momenten was ze zelfs de grootste. Zoals bij
vele brouwerijen werd de stiel van generatie op generatie doorgegeven. De brouwersfamilie
Mahieu zou zich overigens ook op politiek vlak profileren en twee burgemeesters afleveren.

Maria Mahieu – Tack bleek commercieel talent te bezitten. Ze hertrouwde niet, maar zette
zelf de brouwerij verder. Ook het familiefortuin werd bewaakt en vergroot. Opvallend zijn de
vele eigendommen, gebouwen en gronden, binnen en buiten de stad. Voor de brouwerij waren vooral de vele herbergen van belang die het bier van Mahieu moesten afnemen. Zoals
elke brouwerij wou Tack een herberg langs de Vaart. Daarom liet ze ‘In de Barge’ bouwen.
Foto // Bouwplan voor de verbouwing van een herberg in de Noordstraat voor de weduwe MahieuTack, 1891 (SAR, 1891/131)

Foto // Portret van burgemeester en brouwer Jan
Mahieu – Carpentier (SAR, 20136)

Zoon Jan Mahieu huwde in 1898 met Marguerite Liebaert, de dochter van een minister
van de katholieke partij. Het gezin vestigde
zich in het huis van zijn grootvader in de Henri Horriestraat, terwijl moeder Mahieu in de
Noordstraat bleef wonen. Jan Mahieu werd
in naam beheerder van de brouwerij, maar in
feite hield Maria Tack de zaken verder in het
oog. Politiek was belangrijk bij de familie Mahieu en in 1908 werd Jan Mahieu – Liebaert
burgemeester. Hij hield zich steeds meer met
politiek bezig en werd daarnaast beheerder
van tal van bedrijfjes en handelszaken. Hij
bleef burgemeester tot 1946, een jaar voor
zijn overlijden.

In het midden van de negentiende eeuw leidde Jan Mahieu – Carpentier de brouwerij in de
Noordstraat. Hij werd in 1870 burgemeester van de stad en zou die functie tot zijn dood in
1886 uitoefenen. Toen Jan Mahieu – Carpentier burgemeester werd, was zijn zoon die ook
Jan heette, 27 en kwam hij mee in de zaak. Hij huwde in 1873 met de jonge Maria Tack uit
Kortrijk. Vader Mahieu liet een statige herenwoning in de pas geopende Henri Horriestraat
bouwen en verhuisde naar daar. Het jonge gezin bleef in de brouwerij langs de Noordstraat
wonen. In 1878 sloeg het noodlot toe toen de jonge Jan Mahieu op 35-jarige leeftijd overleed.
Zijn 26-jarige vrouw bleef als weduwe achter met twee jonge kinderen en een derde op komst.

Foto // Jan Mahieu – Liebaert is de laatste burgemeester die
maar al te graag in uniform verscheen, compleet met zwaard
en steekhoed. (SAR, 24217, uitg. Pieters & Carlier-Dispersyn,
coll. G. Hoornaert)

Foto // Deze inmiddels afgebroken burgerwoning
in de Noordstraat was de thuisbasis van de brouwersfamilie Mahieu. (SAR, 10477)

Foto // De woning van burgemeester Jan Mahieu
– Carpentier en Jan Mahieu – Liebaert in de Henri Horriestraat, voor WO I (SAR, 28579, coll. J. Delbecke)

Zoals in de meeste brouwerijen werden de activiteiten
stilgelegd tijdens WO I. Tijdens de oorlog werden de
gebouwen vernield. Maria Tack overleed kort nadien.
Jan Mahieu – Liebaert liet in 1924 de brouwerij heropbouwen. Ze kreeg de naam ‘Brouwerij De Ooievaar’
mee. Hoewel de zaak de naam brouwerij mee kreeg, is
het niet duidelijk of het nog wel om een brouwerij ging.
Vermoedelijk was het eerder een bierhandel waar vaten bier verhandeld werden en/of op
flessen getrokken werden. ‘De Ooievaar’ was een van de vele zaken van de familie Mahieu
geworden waar een gerant de zaken waarnam. Na de Tweede Wereldoorlog was Michiel Veracx de bierhandelaar van dienst. Hij werkte vooral met bieren van brouwerij Vandenheuvel.
Later kwam daar het bier van brouwerij Rodenbach bij. De bierhandel is ondertussen al lang
stopgezet. Enkel de naam voor het restaurant in de oude gebouwen ‘De Ooievaar’ herinnert
nog aan dit brouwerijverleden.
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BROUWERIJ RODENBACH
1820/1836
familie Rodenbach
locatie Spanjestraat
stopgezet nog actief
oprichting

opgericht door

Brouwerij Rodenbach is de enige nog actieve brouwerij in Roeselare, hoewel ze niet meer
zelfstandig is en het bottelen er ook niet meer plaats vindt. Brouwerij Rodenbach werd in de
negentiende eeuw opgericht, maar was toen meer bekend onder de oude naam brouwerij
‘Sint-Joris’ of ‘St.-Georges’. De beeltenis van Sint-Joris die de draak verslaat, is het eerste
logo van de brouwerij.
Foto // Lichtbak met reclame voor Rodenbachbier en de afbeelding van Sint-Joris (SAR, 20254, coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Bouwplan voor ‘brouwerij’ De Ooievaar in de Noordstraat
voor Jan Mahieu, getekend door
Alfons Vancoillie, 1924. (SAR,
1924/158)

Foto // Reclamebord voor bier- Foto // Logo van de brouwerij/
handel ‘De Ooievaar’ (SAR, coll. bierhandel ‘De Ooievaar’ (SAR,
F. Vannieuwenhuyse)
20310, coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Diverse
voertuigen
van
bierhandel
‘De
Ooievaar’ voor het
rondvoeren
van
bier tijdens het
Interbellum (SAR,
20310-12, coll. F.
Vannieuwenhuyse)

De brouwerij vindt zijn oorsprong in 1820, maar heeft oudere roots. Pieter Rodenbach en zijn
vrouw Anna De Geest kochten in 1797 brouwerij ‘Het Paradijs’ in de Spanjestraat. In 1820
kocht hun zoon Alexander een andere brouwerij verderop in de straat van de familie David.
De huidige brouwerij Rodenbach staat op de plaats van die brouwerij. Alexander Rodenbach
zou samen met enkele van zijn broers en zusters een vennootschap vormen die de brouwerij Rodenbach definitief
oprichtte. Pedro Rodenbach huwde met de Mechelse
brouwersdochter Regina Wauters. Zij
bracht niet alleen veel
geld mee, maar ook een
groot zakelijk instinct.
Door de feitelijke scheiding met Pedro die meer
in Brussel zat dan thuis,
kon Regina Wauters heel
zelfstandig handelen, wat
toen hoogst uitzonderlijk
was voor een getrouwde
vrouw. In 1836 kocht ze
haar schoonfamilie uit en
kwam de hele brouwerij
op haar naam.
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Foto // Stichter Alexander Rodenbach werd van 1844 tot
1869 burgemeester van Rumbeke. Het inmiddels verdwenen
bier ‘Alexander’ draagt zijn naam en portret. (SAR, 20249,
coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Regina Wauters (SAR,
24320)

Bij de brouwerij hoorde ook een jeneverstokerij. In de negentiende eeuw was jenever een
nog belangrijker product dan bier, waardoor de stokerij iets meer aandacht kreeg dan de
brouwerij. Niettemin stelde Wauters alles in het werk om de markt in Roeselare en omgeving te veroveren. Vooral de brouwerij van de weduwe Cauwe, de grootste in de stad op dat
moment, werd door haar geviseerd.
Gaandeweg werd het bestuur van de brouwerij en stokerij aan haar zoons overgelaten. De
ongehuwde Raimond beheerde de stokerij, Eduard kreeg de brouwerij. Eduard Rodenbach
betrok al snel zijn zoon Eugène in de brouwerij. Eugène ging in de leer in Engeland en bracht
heel wat nieuwe principes mee naar Roeselare. Zo importeerde hij het gebruik van eiken
vaten voor het rijpen van het bruin bier, een procedé dat nog steeds gebruikt wordt en het
bier van Rodenbach zo typisch maakt. Eugène Rodenbach zou al in 1889 op 39-jarige leeftijd overlijden. De 66-jarige Eduard Rodenbach zag zich zo verplicht de brouwerij opnieuw in
handen te nemen tot zijn dood in 1902. Zijn dochters verenigden zich in een vennootschap
om de brouwerij verder te besturen. Schoonzoon Emile Vandromme leidde de brouwerij nog
tot zijn overlijden in 1913. Daarna verdwenen de Rodenbachs uit het dagelijkse beheer van
de brouwerij. De familie verdween uit de stad en mettertijd uit de brouwerij die wel hun naam
bleef dragen.

Foto // Transport van biervaten met de (honden)kar op de binnenkoer van de brouwerij, voor WO I
(SAR, 01225)

Opvallend bij de brouwerij Rodenbach is de villa Rodenbach aan de overkant van de straat.
Deze behoorde van oudsher bij de brouwerij en vooral het grote kasteelpark is voor de brouwerij van belang. Hier bevindt zich een waterput waar Rodenbach zijn water haalt voor het
bierbrouwen. Een groot deel van het park werd later afgestoten voor het zogenaamde ‘Park
Rodenbach’ maar de waterput blijft tot op vandaag van essentieel belang voor de brouwerij.
De villa Rodenbach maakt ook geen deel meer uit van de brouwerij.
De brouwerij overleefde beide wereldoorlogen en zou na WO II actief blijven. Dit deed ze onder meer door sterk in marketing te investeren. Er kwamen reclamecampagnes die op de
kwaliteit van het bier van het type oud Vlaams bruin wezen. De zogenaamde ‘Dikke Bertha’
prees het bier ‘dat als wijn was’. De Batjesfeesten in thuisbasis Roeselare werden volop ondersteund. Later kwamen nog
tal van reclamebeelden op basis van de Rodenbachglazen of
de eiken vaten waarin het bier rijpt. Er werd zelfs met ‘pittige bruintjes’ of knappe brunettes gewerkt. In 1998 werd
het complex door brouwerij Palm uit Steenhuffel gekocht.
Palm was vooral in de historische architectuur geïnteresseerd. Pogingen om het bier elders te brouwen, hadden
geen succes. Het bruine Rodenbachbier kreeg door goede
marketingstrategieën weer succes waardoor de brouwerij
nationale bekendheid verwierf. Ook het historische patrimonium wordt hierbij volop uitgespeeld.

Foto // Zicht op de brouwerij Rodenbach voor WO I (SAR, 02568)

Foto // De eiken vaten waarin het Rodenbachbier rijpt, werden door Eugène Rodenbach geïntroduceerd. (SAR, 02350)
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Foto // Achterzijde van de villa Rodenbach met op de achtergrond onder meer de mouttorens van de
brouwerij. (SAR, 29098, uitg. Speliers, coll. J. Delbecke)

Foto // Enkele kuipers steken een
vat samen bij brouwerij Rodenbach,
jaren 1930. (SAR, 23564, coll. H.
Suykens)

Foto // Voorgevel van de villa Rodenbach, de oude brouwerswoning in de Spanjestraat, 2002 (SAR, 27237, foto en coll. W.
Decoker

Foto // Groepsfoto van het personeel van de brouwerij Rodenbach tijdens een personeelsfeest met
centraal directeur Edmond Suykens (SAR, 23563, coll. H. Suykens)

Foto // De typische
mouttoren
en dit brouwerijgebouw zijn troeven
van het architecturale patrimonium
van de brouwerij.
(SAR, 05748 en
27234, coll. W.
Decoker)
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Foto // Panoramisch zicht op de site van brouwerij Rodenbach in de jaren 1970 (SAR, 20244, foto
I.M.P.F., coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Brouwerij Rodenbach was al op de eerste Batjesfeesten van 1932 prominent aanwezig met
een reclamewagen. (SAR, 02576)

Foto // De bottelarij verdween na de overname van de brouwerij door Palm, 1998. (SAR, 09710)

Foto // Ook in de jaren 1950 nam de brouwerij Rodenbach aan de batjesstoet deel
(SAR, 29095, coll. J. Delbecke)
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Foto // Een van Rodenbachs bekendste campagnebeelden, de zogenaamde ‘dikke Bertha’ werd ook
voor de Waalse markt gebruikt. Dit beeld werd van de jaren 1930 tot de jaren 1950 gehanteerd. (SAR,
20247-8, coll. F. Vannieuwenhuyse)
Foto // Het typische Rodenbachglas was een van de campagnebeelden van weleer. Dat het bier goed
samen gaat met garnalen en schaaldieren werd maar al te graag in de kijker gezet. (SAR, 20260, coll.
F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Affiche langs de Spanjestraat met reclamecampagne voor Rodenbach. Het is altijd wel tijd voor
een Rodenbach…, 1970 (SAR, 24291)
Foto // In de jaren 1980 en 1990
voerde Rodenbach campagne met
‘pittige bruintjes’… (SAR, 20253,
coll. F. Vannieuwenhuyse)
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BROUWERIJ SINT-MICHIELS

BROUWERIJ SINT-VINCENTIUS – LEFERE

oprichting

1865
Henri Maertens
locatie Spanjestraat
stopgezet 1949

oprichting

opgericht door

opgericht door

Brouwerij Sint-Michiels bevond zich in de Spanjestraat, in het gedeelte tussen de Vaartstraat
en de Gieterijstraat. Ze werd vermoedelijk opgericht door Henri Maertens uit Westrozebeke.
Als 25-jarige week hij naar Roeselare uit om hier in de Spanjestraat een brouwerij op te richten. In 1872 verhuisde hij echter naar het Noord-Franse Valenciennes.

Veel brouwerijen dienden na een noodgedwongen stopzetting tijdens WO I de boeken te sluiten.
In Roeselare verscheen er toch nog een nieuwe brouwerij. Rond 1923 richtte Vincent Lefere de
brouwerij Sint-Vincentius op. Over de brouwerij is weinig terug te vinden. Het is dan ook niet zeker of het een brouwerij, dan wel een bottelarij of bierhandel was. In de commerciële wegwijzers
staat Sint-Vincentius als brouwerij vermeld. Pas vanaf 1969 staat hij enkel als drankenhandel
vernoemd.

1923 (?)
Vincent Lefere
locatie Diksmuidsesteenweg
stopgezet ?

Kort daarop vinden we hier Pieter en Sophie Dehulster terug. Broer en zus Dehulster waren uit Roeselare afkomstig en brouwers. Brouwerij Dehulster & Cie had zoals de meeste
brouwerijen verschillende herbergen in hun portefeuille zitten. Zo trokken ze in 1880 nog
een herberg op in de Vaartstraat nabij het pas gegraven kanaal. Pieter overleed in 1899 op
58-jarige leeftijd.

Na WO II was Sint-Vincentius vooral een drankenhandel. Zo had de zaak onder meer de rechten
om in Roeselare de bieren van Cristal Alken te mogen verkopen. Van Sint-Vincentius of Lefere
zijn ook de waters en limonaden bekend. Het merk ‘Christa’ was een gekende naam uit die tijd.

In 1898 werd de Hoogledenaar Odiel Doom aangetrokken om de brouwerij te besturen. Na
Pieters dood nam hij de brouwerij over. In 1902 huwde hij met Julma Deridder. Het echtpaar
had een dochter, Joanna. In 1910 werden de brouwerijgebouwen grondig verbouwd, waarbij
de brouwerij definitief de naam ‘Sint-Michiels’ meekreeg. De naam verwijst wellicht naar de
brouwerij ‘Sint-Joris’, beter bekend als Rodenbach, verderop in de Spanjestraat.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd brouwerij SintMichiels stilgelegd, maar toch heropgestart. De
brouwerij overleefde ook de Tweede Wereldoorlog.
In 1949 overleed Doom. Hij had geen opvolgers en
de brouwerij verdween samen met hem. Het oude
brouwerijgebouw in de Spanjestraat bestaat nog
steeds. Het werd recentelijk (gedeeltelijk) opgekocht
door Maselis, een aanpalend bedrijf in de Kaaistraat. Het werd met respect voor de structuur van
het gebouw gerenoveerd tot receptie- en expositieruimte. De voorgevel, die zich aan de zijkant bevindt,
behoort echter tot het aanpalende eigendom.

Foto // Bouwplan voor de brouwerij Sint-Michiels voor
Odiel Doom, 1910. De voorgevel bestaat nog steeds,
maar is niet zichtbaar vanop de straat. (SAR, 1910/290)

Foto // Zicht vanuit de Spanjestraat op de
oude gerenoveerde brouwerijgebouwen van
Sint-Michiels (SAR)

Foto // De aanpalende burgerwoning in de Spanjestraat draagt de afbeelding van Sint-Michiels, een
verwijzing naar de verdwenen brouwerij die hier actief
was. (SAR, 21010, uitg. Anseeuw-Nollet, coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Etiketten van brouwerij Lefere
voor zijn bier en Christa-limonade (SAR,
20281-4, coll. F. Vannieuwenhuyse)
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BROUWERIJ DE TOEKOMST
1903
coöperatieve ‘De Toekomst’
locatie Hugo Verrieststraat
stopgezet ca. 1944
oprichting

opgericht door

De Hugo Verrieststraat werd op het einde van de negentiende eeuw geopend, parallel met de
Kleine Bassin. Er kwamen tal van burgerwoningen, maar ook brouwerijen. Een daarvan was brouwerij ‘De Toekomst’. De ‘Samenwerkende Maatschappij De Toekomst’ was een coöperatieve brouwerij. Ze werd op 10 februari 1903 opgericht met François Moerman als voorzitter en Constant
Lefevere als bestuurder-zaakvoerder. Moerman was dan al twaalf jaar gemeenteraadslid geweest
en landbouwer van beroep. ‘De Toekomst’ kocht grond tussen de Hugo Verrieststraat en de Kleine
Bassin om er een brouwerij neer te poten.
In 1904 werden de bouwplannen goedgekeurd. De brouwerij die tamelijk dicht bij de bassin stond,
kreeg een monumentale toegangspoort naar de Hugo Verrieststraat toe. Aan beide zijden van de
poort werd een herberg met trapgevel opgetrokken. Zo was men al zeker van twee afnemers.
Daarnaast kwam er ook nog een woning voor de zaakvoerder.
‘De Toekomst’ legde zich toe op de productie
van bruin bier. De brouwerij bleef overeind na
WO I met de familie Baert als zaakvoerder. In
1935 werd ‘De Toekomst’ stopgezet. De brouwerij ging verder onder de naam ‘De Voorzorg’
en bleef tot 1944 bestaan. De familie Vandenbulcke kocht de gebouwen op en liet ze slopen.
Er kwam in 1950 een nieuwbouw met een
wijnhandel. Van de oude brouwerij zijn er nog
nauwelijks sporen overgebleven.

Foto // Maatschappelijk aandeel van de Samenwerkende Maatschappij ‘De Toekomst’, opgericht
in 1903 (SAR, coll. J. Braet)

Foto // Briefhoofd van brouwerij ‘De Toekomst’ uit de jaren 1930 (SAR, coll. J. Braet)

Foto // Bouwplan voor brouwerij ‘De Toekomst’ en aanpalende herbergen en woning, 1904 (SAR,
1904/144)
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BROUWERIJ DE WEEZE
17de eeuw
?
locatie Rumbeeksesteenweg, Rumbeke
stopgezet 1972
oprichting

opgericht door

Brouwerij ‘De Weeze’ is de langst draaiende uit Rumbeke. Ze bestond zeker al in de zeventiende eeuw. De brouwerij hoorde bij een gelijknamige hoeve die nog vele eeuwen ouder was en in
de omgeving van de latere Meensesteenweg op de wijk Zilverberg stond. De straatnamen Hof
Ter Weze en Wezestraat verwijzen er nog naar. In de negentiende eeuw was Pieter Vandenberghe er brouwer en landbouwer. Zijn ongehuwde broers en zusters woonden eveneens op de
hoeve. Broer Bernard Vandenberghe was wel gehuwd en had vier kinderen. Na het overlijden
van Bernard kwamen zijn jonge kinderen op de hoeve en brouwerij ‘De Weeze’ wonen.

Tijdens WO I vluchtte de familie Peene van het oorlogsfront in Bikschote naar Rumbeke.
Emma’s broer Arthur was ook brouwer en had een jonge zoon die eveneens Jules heette.
Na de dood van Emma verhuisde Jules Vandenberghe naar zijn zuster op het Kerkplein. De
brouwerij werd overgenomen door zijn jonge neef Jules Peene. Hij huwde met Maria Vanden
Berghe, telg uit een vermogende familie uit Roeselare. Het echtpaar had 14 kinderen, maar
geen van hen zette de brouwerij in Rumbeke verder. De brouwerij had onder meer een bier
dat de naam ‘RUMBEST’ meekreeg, naar de thuisbasis Rumbeke. In 1972 overleed Jules
Peene en met hem viel ook de brouwerij stil. De brouwerij en het brouwershuis zijn bewaard
gebleven en hebben nog een tijdje dienst gedaan als gelagzaal.

Neef Jules Vandenberghe nam de brouwerij over en zijn ooms en tantes verhuisden naar een
huis op het Kerkplein te Rumbeke, samen met Jules’ zus. Jules huwde met Emma Peene, een
brouwersdochter uit Bikschote. Enkel jaren later verhuisde het echtpaar de brouwerij naar de
Roeselarestraat in Rumbeke, nu de Rumbeeksesteenweg. De hoeve werd voortaan verpacht.
Het echtpaar Vandenberghe – Peene bleef
kinderloos. Jules Vandenberghe stapte in de
lokale politiek. Zijn oom Pieter was ook al
raadslid geweest tot zijn overlijden. In 1895
werd Jules vlot verkozen. De brouwer werd
in 1910 schepen. Tijdens WO I was burgemeester de Limburg-Stirum niet aanwezig
in Rumbeke, waardoor Vandenberghe vier
jaar lang zijn gemeente door de moeilijke
oorlogsjaren moest leiden als waarnemend
burgemeester. Hij bleef schepen tot 1921
en na een interval in de oppositie was hij
opnieuw schepen van 1927 tot 1932 wanneer hij op de gezegende leeftijd van 80 jaar
de politiek vaarwel zei.

Foto // Brouwer Jules Vandenberghe was tijdens WO I waarnemend burgemeester. In deze moeilijke
tijd was er ook plaats voor een lichtpunt toen Rumbekenaar Pieter De Brabander in 1916 100 jaar
werd. Deze uitzonderlijke gebeurtenis werd voor de eeuwigheid vastgelegd. V.l.n.r. pastoor Leopold Slosse, Pieter De Brabander en brouwer-waarnemend burgemeester Jules Vandenberghe. (SAR, 27325,
coll. W. Depla)

Foto // Het brouwershuis en brouwerij ‘De Weeze’ van Jules Vandenberghe – Peene in de Rumbeeksesteenweg, ca. 1913 (SAR, 26344, uitg. A. De Poorter, coll. R. Masschelein)

Foto // Zicht in de gelagzaal van ‘De Brouwery’, ingericht in de kelders van de
voormalige brouwerij ‘De
Weeze’, ca. 1992 (SAR,
20292, coll. F. Vannieuwenhuyse)
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Foto // ‘De Weeze’ brouwde niet alleen bier, zoals RUMBEST, maar verhandelde diverse bieren onder
zijn naam. Daarnaast werden er ook waters en limonades verhandeld, waaronder het huismerk PRIMA.
Kenmerkend voor ‘De Weeze’ zijn de bijzonder kleurrijke etiketten. (SAR, 20285-91, coll. F. Vannieuwenhuyse)

Foto // Bidprentje van brouwer Jules Peene – Vanden
Berghe (SAR, 20293, coll. F. Vannieuwenhuyse)

Anno 2012 is er maar één professionele brouwerij meer in de stad Roeselare,
de brouwerij Rodenbach, alom gekend voor zijn roodbruin bier. Er was echter
een tijd dat elke gemeente wel een of meerdere brouwerijen had. Dit was ook
het geval in Roeselare. WO I was een klap die vele brouwerijen niet te boven
kwamen. Later brachten de grote brouwerijen en de talrijke drankenhandels de
kleine brouwerijen van weleer de doodsteek toe. In deze brochure blikken we
terug op enkele lokale brouwerijen van toen die hier en daar nog sporen in het
stadsbeeld hebben achtergelaten.

