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I. De afbakening van het onderzoek 

 

1. Inleiding: milieuproblemen van vroeger en morgen 
 

De milieuproblematiek is de laatste decennia een ‘hot item’ geworden. Deze thematiek is niet 

meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij en is bijgevolg een vast punt in de 

media en op de politieke agenda geworden. Kranten en tijdschriften staan dan ook bol van 

nieuwe toekomstmodellen, toepasbaar op een wereld zonder ijskappen, te veel fijn stof en een 

klimaat op zijn kop. Deze mediale aandacht bracht de milieuproblematiek evenwel in 

toenemende mate ‘onder de mensen’. De resultaten van een onderzoek uit 2005 dat 

milieuverontreiniging de Europese bevolking meer schrik inboezemt dan een verkeersongeval of 

een slepende ziekte, liegen er dan ook niet om1. Beleidsmakers zien zich de laatste jaren, onder 

meer onder druk van de publieke opinie, verplicht inspanningen te leveren en een wettelijk kader 

uit te bouwen om onze natuurlijke omgeving te beschermen. Betekent dit dat het tij aan het 

keren is? De laatste jaren is de milieudruk inderdaad lichtelijk afgenomen als gevolg van een 

striktere regulering. Maar we hebben nog een lange weg te gaan en de moderne maatschappij 

ziet zich elke dag geconfronteerd met nieuwe problemen en uitdagingen. Als er bijgevolg geen 

verandering komt in de houding van private instellingen, de overheid en de individuele burger, 

dreigen we af te stevenen op een onleefbare wereld2.  

 

Maar het grootste intrinsieke probleem in het tegenwoordige milieubeleid en de grootste lacune 

in de hedendaagse berichtgeving is dat men te weinig in de achteruitkijkspiegel kijkt. Dat onze 

natuurlijke omgeving ook de littekens van een vervuild verleden draagt, is veel minder geweten. 

Historici die zich toeleggen op de studie naar mogelijke vervuiling als gevolg van industriële 

activiteiten, komen dan ook geen moment te vroeg. Enkel het onderzoek naar en de uiteindelijke 

opruiming van deze ‘vervuilde erfenis’ stellen ons in staat met een schone lei te beginnen en de 

uitdagingen waarvoor we in de toekomst komen te staan van een passend antwoord te voorzien. 

Historici kunnen vooral helpen bij het onderstrepen van het belang van onderzoek naar 

                                                       
1 Het Nieuwsblad, 07/02/2006  
2 VERBRUGGEN (A.), Leren om te keren. Milieu- en natuurrapport in Vlaanderen, Leuven – Apeldoorn, Garant, 
1994, pp. 9  
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bodemvervuiling op microschaal. De laatste jaren is de milieuproblematiek immers danig 

gemondialiseerd dat we ons dreigen te beperken tot verhalen van globale opwarming, en dies 

meer. Een mogelijke vervuiling van de eigen achtertuin blijkt minder tot de verbeelding te 

spreken…   

2. Het uittekenen van de krijtlijnen van dit onderzoek  

2.1. Inleiding 

Over de milieuproblematiek in Vlaanderen is het laatste woord nog niet gezegd én geschreven. 

De aandacht voor mogelijke bodemcontaminatie vanuit historische middens is echter een 

betrekkelijk recent fenomeen. Hoewel dit geschiedkundig onderzoek toch een aantal werken die 

het industrieel verleden en de schadelijke uitwassen ervan omspitten, heeft opgeleverd, zijn de 

Vlaamse gemeenten een relatief onontgonnen domein. Dit is vermoedelijk het gevolg van de 

vaak geopperde overtuiging dat de stad in industrieel en dus ook in het opzicht van de potentiële 

vervuiling, meer te bieden heeft dan onze Vlaamse dorpen. Hopelijk mag uit deze dissertatie 

blijken dat deze stelling niet langer kan en mag aangehouden worden.  

2.2. Thematische, geografische en chronologische afbakening 

Milieuverontreiniging is een vlag die vele ladingen dekt. Daarom spitsen we dit onderzoek enkel 

toe op bodemverontreiniging omdat dit het enige segment van de totale milieupollutie is dat tot 

op vandaag bestudeerbaar is. In tegenstelling tot lucht- of waterverontreiniging is de 

contaminatie van de bodem relatief onbeweeglijk. Dit heeft voor gevolg dat we tot op de dag 

van vandaag geconfronteerd worden met mogelijke vervuilde terreinen waarvan de 

veroorzakers al lang verdwenen zijn3. Bij het aanwijzen van de schuldigen van deze vervuiling 

wordt doorgaans in eerste instantie aan de nijverheid gedacht. Maar omdat de 

verantwoordelijkheid voor deze potentiële bodemvervuiling echter bij verschillende actoren ligt, 

wordt in deze dissertatie ook de houding van de overheid en de bevolking tegenover de industrie 

onderzocht. Dit was zeker geen voor de hand liggende keuze. Vele onderzoekers, die zowel de 

mentaliteitsgeschiedenis als de mogelijke vervuiling van de bodem willen bestuderen, dreigen 

zich te verliezen in de veelheid aan onderwerpen en bekomen bijgevolg een studie die maar 

                                                       
3 VERBRUGGEN (A.), Leren om te keren, Milieu- en natuurrapport in Vlaanderen, Garant, Leuven – Apeldoorn, 
1994, pp. 9  
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weinig nieuwe inzichten oplevert4. De reden waarom we regelrecht tegen deze opmerking 

indruisen, hangt vooral samen met de geografische afbakening van het onderzoek. De grootste 

knoop die we moesten doorhakken, betrof immers het onderzoeksdomein dat we verder zouden 

uitspitten. Na veel wikken en wegen, kozen we voor de gemeente Gentbrugge. Eerst en vooral 

was er te Gentbrugge voldoende industrie gevestigd, zodat een studie van alle sectoren binnen 

de mogelijkheden lag. Dit is enigszins vernieuwend, omdat de meeste scripties, gemaakt aan de 

Gentse Universiteit onder leiding van Prof. Dr. Thoen, zich wegens de uitgestrektheid van het 

studiedomein en de overvloed aan bronnenmateriaal beperkten tot het onderzoek naar enkele of 

één bepaalde nijverheidstak(ken). Een hinderonderzoek voor een semi-industriële gemeente in 

Vlaanderen was dus nog niet verricht. Het leek dan ook interessant om de brug te slaan tussen 

ons hinderonderzoek en dat met betrekking tot de stad.  

 

Tot slot, behoeft ook de periodieke afbakening enige toelichting. Het onderzoek vangt aan in 

1852 omdat dit het startpunt was van de lange industriële ontwikkeling van de gemeente. De 

einddatum ligt veel minder voor de hand. De beweegreden voor deze uiteindelijke keuze houdt 

voornamelijk verband met de moeilijkheid om het tijdvak na de Tweede Wereldoorlog volgens 

dezelfde mechanismen als de periode ervoor te verklaren. 1950 was een breukmoment voor heel 

wat internationale economieën, alsook voor de Belgische. Dit was het gevolg van de ongekende 

groeispiraal die zich vanaf de vijftiger jaren doorzette. Niet enkel wijzigden de 

productieprocessen hierdoor, maar er ontstond in de jaren ’60 ook een meer kritische houding 

ten overstaan van de industrie5. Bovendien werd het bronnenonderzoek bemoeilijkt door een 

zeer slechte bewaring van de vergunningsdossiers na 1950. 

2.3. Probleemstelling en opbouw van deze verhandeling 

Niet enkel de hedendaagse, maar ook de 19de en 20ste-eeuwse milieuproblematiek wortelt in 

verschillende aspecten van de maatschappij. Het aantal onderzoeksvragen dat we ons kunnen 

stellen, is bijgevolg bijzonder groot. Vermoedelijk zelfs te groot om binnen het tijdsbestek van 

twee jaar te behandelen. Daarom kiezen we ervoor qua opzet en structuur grotendeels binnen 

                                                       
4 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op microschaal. Casus ‘Petroleum Zuid’ en de 
petrochemische industrie in de Antwerpse haven (+/- 1900 – 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 9 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
5 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 33  
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de lijntjes van het reeds gedane onderzoek te kleuren. Omdat we anderzijds niet willen voorbij 

gaan aan de eerder vernieuwende geografische en chronologische afbakening van deze studie en 

het niet de bedoeling is louter een echo te zijn van wat reeds is verschenen omtrent dit 

onderwerp, trachten we toch enkele nieuwe onderzoeksvragen te formuleren.  

 

Voor de duidelijkheid wordt het onderzoek opgedeeld in drie verschillende delen. In eerste 

instantie wordt een duidelijker beeld met betrekking tot de inhoud en de mogelijkheden van de 

bronnen voor historisch onderzoek naar potentiële bodemverontreiniging geschetst. Omdat we 

al snel tot de conclusie kwamen dat de bron ‘de commodo et incommodo’ onvoldoende 

informatie bevatte voor de mathematische uitwerking van de potentiële bodemvervuiling, 

worden ook een aantal secundaire bronnen geschetst. 

In het tweede deel wordt een verkennend onderzoek gevoerd naar enkele algemeenheden, die 

ons toelaten de onderzoeksresultaten binnen een breder contextueel verband te zien. Meer 

bepaald wordt in een eerste inleidend hoofdstuk achtereenvolgens aandacht geschonken aan de 

politieke, economische en sociale ontwikkelingen te Gentbrugge. Deze drie onderzoeksvelden 

vallen grotendeels samen met de verschillende actoren in het toenmalige vergunningsproces. In 

een politiek overzicht worden de belangrijkste beleidsvoerders, die een serieuze vinger in de pap 

te brokkelen hadden binnen de gemeente onderzocht. Concreet worden de partijverschuivingen 

binnen de gemeente onder de loep genomen, waardoor we ook de houding van het 

gemeentebestuur jegens de industrie kunnen blootleggen. De nijverheid wordt behandeld in een 

tweede onderdeel, waar vooral enkele algemene vragen naar de aard van de economie en 

industrie in de gemeente worden gesteld. Tot slot mag ook de lokale bevolking niet binnen dit 

verhaal ontbreken. Vandaar dat we de sociale toestanden en ontplooiing in Gentbrugge nader 

toelichten.  

In dit eerste hoofdstuk hadden we het echter enkel over het lokale vlak. In een tweede hoofdstuk 

wordt het wettelijke kader waarbinnen de hoofdbron, de dossiers ‘de commodo et incommodo’ 

tot stand kwamen, bechreven. In deze bespreking van de geschiedenis van de nationale 

hinderwetgeving wordt vooral stilgestaan bij de evolutie die de hinderwetgeving onderging.  

 

In het derde deel is het vooral de bedoeling de gedragslijn van de betrokken bestuurlijke 

overheden en de omwonenden jegens hun industriële protagonisten uit te diepen. Maar omdat 

hierover al heel wat inkt is gevloeid, trachten we een nieuw licht op bepaalde aspecten van de 

vergunningspraktijk te werpen. Na een korte uitwijding over enkele mogelijke definities wordt 
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ruimschoots stilgestaan bij de houding van respectievelijk de nationale, provinciale en 

gemeentelijke overheid. Naast enkele steeds wederkerende onderzoeksvragen naar de impact 

van de bevolking en de adviesorganen op het beleid, alsook naar de maatregelen die men nam 

ten einde de industriële uitwassen aan banden te leggen, formuleren we meer originele 

onderzoeksvragen. In eerste instantie beproeven we via een vergelijking tussen de 

aandachtspunten in de vergunningsdossiers en in het Bestuurlijk Memoriaal van de provincie 

Oost-Vlaanderen en de terugkomende klachten, de effectiviteit van het provinciale 

vergunningsbeleid af te wegen. In tweede instantie wordt de houding van de verschillende 

betrokken overheden en instanties tegenover elkaar, nader onderzocht. Hierbij wordt de plaats 

die het gemeentebestuur in het besluitvormingsproces innam en de mate waarin ze een stempel 

op het besluivormingsproces kon drukken, nader toeglicht. Bovendien onderzoeken we de 

positie van het gemeentelijke bestuur als intermediair orgaan. Met andere woorden, hoe ging de 

gemeente om met haar plaats tussen de lokale bevolking en de hogere overheden? Hieruit 

trachten we enkele antwoorden te formuleren op de vraag naar de oorsprong van de soms 

verzuurde relatie tussen de verschillende betrokken instanties in het besluitvormingsproces.  

Tot slot dient nog gezegd dat dit onderdeel, naast een kwantitatieve verwerking, ook een 

kwalitatieve uitwerking krijgt. Dit betekent dat we de vergunningsdossiers niet enkel in cijfers en 

grafiekjes uitdrukken, maar dit cijfermateriaal inkleuren met verhalen uit de klachtendossiers.  

Alvorens tot een voorlopig besluit te komen, vatten we tot slot nog een korte vergelijkende 

studie aan, met het oog op het vergelijken van de onderzoeksresultaten met de reeds afgeleverde 

scripties. In dit onderdeel zetten we de specificiteit van het gemeentelijk niveau nogmaals in de 

verf. Met andere woorden, vragen we ons vooral af in welke mate de houding van de gemeente 

afweek van de houding van haar stedelijke collega’s.  

In een laatste hoofdstuk wordt de houding van de laatste actor, de inwoners van de gemeente 

Gentbrugge, aan de hand van de klachtenbrieven onder de loep genomen. In de eerste plaats 

stellen we ons enkele hoe – wat – waar – wanneer – vragen. Vooral de chronologische verloop 

van de klachten lijkt een interessante onderzoeksvraag te zijn. Met andere woorden, kende het 

protest een conjunctureel verloop en was het misschien gerelateerd aan de economische situatie 

waarin de bevolking zich bevond? Een tweede onderzoeksvraag behelst de motieven achter het 

protest, waarmee we in één adem de probleemsectoren vermelden. Tegen welke sectoren 

protesteerde men dus het meest en vooral, waarom? Bij de beantwoording van deze vraag is het 

ook belangrijk de sociale positie van de reclamanten in acht te nemen. Protest was immers 



 15

zelden waardevrij en de eigenbelangen die men via de klachtenbrieven ventileerden, waren zeer 

divers.  

 

In het vierde deel wordt de daadwerkelijke potentiële bodemcontaminatie als gevolg van 

voormalige industriële activiteiten onder de loep genomen. In de eerste plaats diepen we de 

denkkaders uit, waarbinnen we de mogelijke bodemvervuiling moeten zien. Daarom vangen we 

aan met het formuleren van een werkbare definitie van historische milieuvervuiling en 

bespreken we de oorzaken waarop deze kan teruggaan. Vervolgens zetten we de 

methodologische bakens uit. Hierin gaan we op zoek naar een methode die een kwantificeerbaar 

resultaat kan opleveren. Dit laat ons toe het louter beschrijvende niveau te overstijgen en tot de 

eigenlijke ernst van de historische potentiële bodemvervuiling op bepaalde bedrijfsterreinen te 

Gentbrugge te komen6. De door Jurgen Nieuwkoop ontwikkelde methode blijkt hier geknipt 

voor te zijn.  

Het beschrijvende en het mathematische aspect kunnen evenwel niet geheel zonder elkaar. Om 

het rekenmodel te kunnen invullen, moeten we in de eerste plaats de sectoren beschrijven. In 

deze schets komen vooral de productietechnieken en de aard en de omvang van de opgeslagen 

stoffen aan bod. Maar om reden dat de hoofdbron ‘de commodo et incommodo’ het op dit vlak 

soms laat afweten, is het niet mogelijk het rekenmodel op alle sectoren, laat staan op alle 

bedrijven toe te passen (cf. infra). De prioriteitenlijst die we uit dit beperkt onderzoek distilleren, 

is dus allerminst exhaustief. Dit is onder meer het gevolg van het gegeven dat we meestal het 

raden hebben naar de stoffen die in een bepaald bedrijf werden gebruikt. Dit impliceert dat we de 

tabel in de regel moeten invullen aan de hand van Nieuwkoops modelschema’s en dus niet met 

zekerheid kunnen zeggen of de gesuggereerde stoffen ook daadwerkelijk werden gebruikt. Met 

andere woorden, kunnen we de casussen slechts benaderend uitwerken en zijn we dus enkel in 

staat een ‘worst case scenario’ te formuleren. Hoewel dit onderzoek dus geen exacte wetenschap 

is, stelt de invoering van vervuilingcategorieën7 ons toch in staat enkele bruikbare conclusies uit 

het onderzoek te trekken. Het doel van de prioriteitenlijst, die we op basis van de 

onderzoeksresultaten opstellen, is voornamelijk het weergeven van de bedrijven en sectoren die 

de grootste belasting voor de bodem veroorzaakten. Tot slot situeren we onze 

onderzoeksresultaten in een breder studiegebied door ze te vergelijken met de resultaten van 
                                                       
6 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op microschaal. Casus ‘Petroleum Zuid’ en de 
petrochemische industrie in de Antwerpse haven (+/- 1900 – 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 10 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
7 Term ontleend aan Matthieu Marin.  
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Nieuwkoops bedrijvenstudie. Hieruit moet blijken in welke mate de onderzoeksresultaten aan de 

verwachtingen voldoen.  

Aan dit vierde deel knoopten we ook een praktische uitwerking. De percelen waarop de 

toenmalige industriële vervuilers waren gevestigd, worden digitaal op de Poppkaart aangeduid 

(cf. bijlage, CD-ROM). Hierdoor kunnen meteen ook enkele vragen met betrekking tot de 

geografische spreiding van de industrie en/of bepaalde sectoren beantwoorden. Vooreerst wordt 

deze spreiding in verband gebracht met enkele kenmerken die de inplanting van de industrie in 

de 19de en 20ste eeuw op het platteland bepaalden. Daarnaast wordt de impact van de industriële 

lokalisatie op de potentiële bodemvervuiling in de gemeente nader onderzocht. Om de vraag 

naar de relevantie en de mogelijkheden van deze studie te beantwoorden, toetsen we de 

onderzoeksresultaten aan de door OVAM opgestelde lijst van verontreinigde terreinen in 

Gentbrugge. 

3. Gehanteerde Bronnen 

3.1. De bron ‘de commodo et incommodo’ 

3.1.1. Inleiding 

Deze studie is gebaseerd op een verscheidenheid aan archiefbronnen en literatuur. Toch werden 

eerder de archiefbronnen als kapstok gebruikt, waaraan informatie uit de literatuur werd 

opgehangen. 

Omdat we hier een periode van 100 jaar behandelen, is het belangrijk over een constante bron te 

kunnen beschikken. Daarom werden de dossiers ‘de commodo et incommodo’ als hoofdbron 

gekozen. Omdat hun opbouw en de inhoud doorheen de jaren grotendeels dezelfde is gebleven,  

laten de vergunningsdossiers een systematische verwerking toe8. Ten tweede sluit deze bron ook 

naadloos aan op het dubbele aspect van de probleemstelling. Ze zijn dus zowel voor het 

onderzoek naar potentiële bodemvervuiling als voor de studie naar de perceptie van de 

overheden en de omwonenden bruikbaar.  

Hoewel de vergunningsdossiers heel wat nuttige gegevens bevatten, worden we voor de 

mathematische uitwerking van de potentiële bodemvervuiling tot het gebruik van secundaire 

bronnen genoopt. Dit is voornamelijk het gevolg van het gegeven dat de vergunningsdossiers 

meestal niet alle verhoopte informatie bevatten. Om dit probleem op te lossen, besloten we de 

                                                       
8 VAN DEN EECKHOUT (P.), VANTHEMSCHE (G.), eds., Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 
19de en 20ste eeuw, Brussel, VUBPress, 2001, pp. 97 – 98  
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industrietellingen en de rollen van de patentbelasting te gebruiken. Deze bronnen bleken voor 

Gentbrugge echter reeds onderzocht te zijn in de studie van Martine Bode. Niettegenstaande ook 

de patentregisters zeker niet exhaustief waren, om reden dat de fabrikanten niet altijd happig 

waren de precieze omvang van hun personeelsbestand aan de overheid mede te delen, zijn ze 

toch uiterst bruikbaar bij het invullen van de variabele ‘bedrijfsgrootte’ in Nieuwkoops 

rekenmodel (cf. deel 4, hoofdstuk 6).  

 

Niettemin de hoofdbron ‘de commodo et incommodo’ ook voor een mentaliteitsstudie schatten 

aan informatie bevat, werpen ze enkel een licht op de houding van de overheid en de bevolking 

ten overstaan van een individueel bedrijf of een individuele fabrikant. We besloten evenwel deze 

‘pragmatische’ houding te vergelijken met de administratieve beleidslijn (cf. supra). Om het 

algemene provinciale beleid bloot te leggen, onderzoeken we het Bestuurlijk Memoriaal van de 

Provincie Oost – Vlaanderen, waarin alle provinciale reglementen en ministeriële circulaires 

werden gepubliceerd. Het gemeentelijk beleid wordt verduidelijkt aan de hand van de notulen 

van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen van Gentbrugge. Deze 

bronnen werden jaarlijks gepubliceerd of opgetekend en kunnen bijgevolg systematisch verwerkt 

worden.  

 

In dit onderdeel wordt concreet ingegaan op de inhoud van de bron en de mogelijkheden die ze 

ons biedt in het kader van dit onderzoek. Na deze bespreking wordt ook kort ingegaan op de 

selectiecriteria die werden aangewend en hoe deze dossiers concreet werden uitgewerkt. Hieruit 

hopen we enkele conclusies te kunnen trekken in verband met de bruikbaarheid van dergelijke 

bronnen voor historisch onderzoek naar de potentiële bodemvervuiling en de milieuhinder in 

een bepaalde gemeente of stad. Omdat we de onderzoeksresultaten van Martine Bode in dit 

onderzoek integreren, passeren ook de door haar gebruikte industrietellingen en de 

patentregisters kort de revue.   

3.1.2. De inhoud van de vergunningsdossiers 

Dat deze dossiers een bijzondere waarde hebben voor het onderzoek naar hinder, vervuiling, 

techniek en de perceptie van overheid en omwonenden, blijkt vooral uit hun inhoud. Maar deze 

inhoud kon sterk variëren, onder meer omdat de dossiers niet altijd met evenveel zorg werden 

samengesteld.  
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In de eerste plaats bevatte het dossier de eigenlijke aanvraag tot vergunning met onder meer een 

exacte omschrijving van de aard van de bedrijfsactiviteiten die de ondernemer wenste te 

exploiteren. Ook technische plans en gegevens met betrekking tot het productieproces, het te 

verwachten aantal werknemers en de wijze van verlichting, verluchting, verwarming, 

aandrijving en dies meer moesten bij het vergunningsverzoek worden gevoegd9.  

Omdat men ook de exacte plaats van de (toekomstige) fabriek moest meedelen, diende men ook 

een kadastraal plan bij de aanvraag te voegen. Dit laatste punt werd echter vaak met de voeten 

getreden: ‘het gebeurt dikwijls dat de nijveraars dit wezenlijk punt verzuimen, en alzoo, te hunnen 

eigenen nadeele, vertragingen in de behandeling hunner vraag veroorzaken, in dien zin dat mijn bestuur 

zich verplicht vindt deze onontbeerlijke stukken te doen terecht wijzen of volledigen’10’. Om vertragingen 

in de administratieve carrousel in het vervolg te vermijden, legde de regering een aantal 

modaliteiten met betrekking tot de in te dienen plannen vast. ‘Wat betreft de gevaarlijke, ongezonde 

of ongemakgevende gestichten van de 1e klas litt A of B, namelijk diegenen die door de Bestendige Deputatie 

des Provincialen Raad moet worden gemachtigd, zullen de vragen moeten vergezeld zijn van twee 

verschillende plans, ieder in dubbel afschrift. Het eerste moet aanduiden de inwendige schikkingen der 

gestichten, de doorsnede der bouwingen, de plaats van al de toestellen, ter bewerking benoodigd als 

haardsteden, kunsttuigen, ketels, enz. alsmede die der magazijnen of stapels van ruwe stoffen en 

vervaardigde voortbrengselen; in één woord den nauwkeurigen toestand van alles wat rechtstreeks of 

onrechtstreeks met de bewerking in verband staat. De schaal van dit plan moet zijn van ten minste 5 

milimeters en ten hoogste 1 centimeter per meter. Eene verklarende legende moet de bestemming van elk 

lokaal of van elk toestel aanduiden. Het tweede moet voornamelijk aanduiden de ligging van het gesticht 

ten aanzien der woonhuizen, bouwingen van allen aard, veldbewerkingen, gemeenschapswegen, 

waterloopen enz, zich in den kring van 200 meters bevindende, indien het op te richten werkhuis in de 

rangschikking diergenen valt, gebracht op de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit van den 29 januari 

1963 als behoorende tot de 1e Klas A en van 100 meters indien het tot de 1e Klas B behoort. Dit laatste plan 

moet worden opgemaakt ter schale van het kadastrale plan, dus 1 tot 1250 voor de behuisde gedeelten en 1 

tot 2500 voor de onbebouwde gronden, en worden vervaardigd of ten allerminste geviseerd door eenen 

gezworen landmeter of anderen ambtenaar van het kadaster11’. Deze strikte maatregelen wierpen hun 

vruchten af. Omdat het provinciale bestuur pertinent weigerde de vergunningsdossiers waar 

                                                       
9 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
Press, 2000, pp. 247  
10 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1869, deel 1, n° 112, pp. 523 – 527  
11 Ibidem, pp. 525 
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geen kadasterplan was bijgevoegd, te behandelen, kon de ondernemer niet anders dan de regels 

te volgen. 

Voorts werden voorwaarden met betrekking tot arbeidsveiligheid, ontploffingsgevaar en 

dergelijke geformuleerd12. Deze voorwaarden werden voornamelijk in de vorm van adviezen 

door de bevoegde adviesorganen (cf. deel 3, hoofdstuk 3) opgesteld.‘Het in werking brengen van een 

vergunninghoudende inrichting dient voorafgegaan van een door den met het toezicht belasten ambtenaar 

opgemaakt proces-verbaal, waaruit blijkt dat de installatie ten volle beantwoordt aan de bij het 

vergunningsbesluit gestelde voorwaarden en aan de algemeen reglementaire voorschriften. Anderzijds wordt 

in de tweede alinea van bedoeld artikel 12 daaraan toegevoegd dat bij het vergunningsbesluit of bij de 

algemene verordening toepasselijk op sommige categorieën van inrichtingen, een afwijking van die bepaling 

kan worden voorzien13.  

Ook de gemeentelijke overheid had haar zegje in het vergunningsproces. Het lokale onderzoek 

omvatte bezwaarschriften en klachten van omwonenden, fabrikanten of arbeiders van 

aanpalende bedrijven en de rapporten van ingenieurs en specialisten14. Soms werden jaren na de 

eigenlijke goedkeuring van de vergunning klachten aan de lokale overheid gezonden. Zich 

verplicht wetende hieraan gevolg te geven, werden ook de processen-verbaal in een later 

stadium aan het dossier toegevoegd. Ook rapporten of aanpassingen die de ondernemer wenste 

door te voeren, werden in deze dossiers gebundeld15. Om de buren op de hoogte te stellen dat 

een bestaand bedrijf wou uitbreiden of dat er een nieuwe fabriek zou bijkomen ‘dient een bericht, 

waarbij de beslissing en de datum waarop ze is getroffen wordt bekend gemaakt, opgehangen en gedurende 

tien dagen opgehangen blijven ten gemeentehuize en ter plaatse waar de inrichting zich bevindt. In dat 

bericht dient insgelijks vermeld dat de belanghebbende in de bureelen van het gemeentebestuur van den tekst 

van het besluit kennis kunnen nemen16’. Deze laatste bepaling werd door de gemeentelijke 

overheden echter meer dan eens in de wind geslagen: ‘Sommige schepencolleges hebben ook tot 

gewoonte het bewijs van afkondiging, reeds van den eersten dag der aanplakking af, naar mijn Bestuur te 

zenden. Zulke handelwijze strookt niet met het doel van voorzeid bewijs, dat daarin bestaat mijn Bestuur 

in de gelegenheid te stellen na te gaan of het bericht wel gedurende den vereischten tijd aangeslagen is 

gebleven17’.  

                                                       
12 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
Press, 2000, pp. 247  
13 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1924, deel 1, n° 61, pp. 618 – 619 
14 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
Press, 2000, pp. 247  
15 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, Jaargang 1926, deel 1, n° 41, pp. 364  
16 Ibidem, pp. 364 
17 Ibidem, pp. 364 
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Afbeelding 1: 

Bewijs van afkondiging van de firma ‘Amega’ uit Gentbrugge 

(Bron: PAG, 8/35-208) 

 

Op basis van het voorgaande ‘de commodo et incommodo’-onderzoek werd door de bevoegde 

overheid – voor de eerste klasse bedrijven was dit de Provinciale overheid – een beslissing 

genomen of men de aanvraag al dan niet zou goedkeuren18.  

 

Zoals in de inleiding reeds werd opgemerkt, was dit wel de meest ideale toestand waarin een 

dossier in de archieven werd aangetroffen. Vergunningsaanvragen die alle besproken onderdelen 

bevatten, waren letterlijk op één hand te tellen. Vaak ontbraken technische of kadastrale plans of 

raakten rapporten en expertises zoek. In ons geval was vooral de ontstentenis van gegevens met 

betrekking tot de te verwachten aantal werknemers een groot probleem. Ook op een 

gedetailleerde beschrijving van de aan te wenden productieprocessen, waren de ondernemers 

doorgaans zeer karig. Het ontbreken van de productietechnieken kon echter wel partieel 

opgelost worden door een gedegen literatuurstudie. De dossiers vermeldden immers wel de 

gebruikte machines of de opgeslagen stoffen. Wanneer we de bron en literatuur samenbrachten, 

                                                       
18 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
Press, 2000, pp. 247 
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was het dus doorgaans wel mogelijk het productieproces te reconstrueren. Het uitblijven van 

informatie met betrekking tot het werkliedenaantal, was evenwel een ander paar mouwen. Om 

deze cijfers te achterhalen, moesten we een beroep moeten doen op secundaire bronnen (cf. 

infra).  

3.1.3. De dossiers ‘de commodo et incommodo’: zegen of vloek in het onderzoek naar 

potentiële bodemvervuiling en industriële hinder? 

Hoewel de vergunningsdossiers een unieke bron zijn wat betreft de techniekgeschiedenis, 

mentaliteit- en vervuilinggeschiedenis, dienen een aantal opmerkingen in het achterhoofd te 

worden gehouden.  

In de eerste plaats mag men niet vergeten dat niet elke industriële inplanting een 

vergunningsaanvraag indiende. Wanneer we het overzicht van de industrie op basis van de bron 

‘de commodo et incommodo’ vergelijken met het overzicht op grond van de patentlijsten en 

industrietellingen, bemerken we dat deze soms afwijken19 (cf. deel 2, hoofdstuk 1). Dit kan twee 

dingen betekenen: ofwel liet de industrieel het inderdaad vaak na een vergunning in te dienen en 

ondernam de overheid hiertegen zeer weinig stappen; ofwel hebben we te maken met een 

lacune in de bronnenbewaring. Vermoedelijk speelden beide facetten een rol. Enerzijds staaft de 

integrale afwezigheid van bronnenmateriaal voor bepaalde jaren het vermoeden dat er inderdaad 

heel wat verloren ging. Anderzijds bevestigden de bevoegde overheden zelf dat nogal wat 

industriëlen de regels aan hun laars lapten en al jaren een uitbating exploiteerden, zonder dat ze 

hiervoor ooit een vergunningsverzoek indienden. Vooral in de sector van de leerlooierij waren 

dergelijke praktijken schering en inslag. Maar ook andere, eerder kleine bedrijfjes, glipten wel 

eens door de mazen van het net. Doorgaans werd er pas ingegrepen als de bevolking, die buik 

vol had van de hinder die de industrieel met zijn illegale uitbating veroorzaakte, aan de alamrbel 

trok. Was er echter sprake van weinig tegenkanting, dan kreeg de fabrikant doorgaans carte 

blanche. Maar deze lacune in de bronnen was vermoedelijk niet enkel te wijten aan de laksheid 

van de industrieel, maar ook aan deze van de bevoegde overheden. Hoewel de doorsnee 

vergunning na dertig jaar afliep, kwam dit voor de fabrikant vaak neer op een permissie voor het 

leven.  

                                                       
19 Dit werd voor Gentbrugge gedaan door: BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente 
naar semi-industriële voorstad of de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, 3 
dln [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
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Een laatste opmerking houdt verband met de ontstentenis van informatie met betrekking tot het 

personeelsbestand. Dergelijke informatie is onmisbaar wil men de onderzochte bedrijven of 

sectoren een praktische toepassing in het rekenmodel geve,. Meer bepaald konden niet alle 

variabelen, die volgens Nieuwkoop vereist waren voor de berekening van de 

vervuilingcoëfficiënt voor een bepaalde locatie of bedrijf, uit de bron worden gedistilleerd. Indien 

we dit onderzoek mathematisch wouden uitwerken, konden we ons niet enkel beperken tot de 

studie van de vergunningsdossiers.  

3.1.4. Het praktisch gebruik van de bron en de gebruikte selectiecriteria 

Het was niet mogelijk alle dossiers die in het archief voorhanden waren, te weerhouden. Er 

diende een selectie te worden gemaakt. In de reeds verschenen eindverhandelingn loste men dit 

op door zich toe te spitsen op een bepaalde tak van de nijverheid of riep men criteria in om 

bijvoorbeeld industriële en ambachtelijke activiteiten van elkaar te onderscheiden. In deze 

scriptie werd niet gekozen voor een sectorale selectie, maar eerder voor een selectie die rekening 

hield met de wettelijke kaders. Zo werd er door de overheid een onderscheid gemaakt tussen 

twee bedrijfsklassen (cf. deel 2, hoofdstuk 2). In deze dissertatie werden enkel de eerste klasse 

vergunningsaanvragen weerhouden omdat deze betrekking had op de zwaarste industrie, die het 

doorgaans ook het meeste werklieden tewerkstelden. Bovendien wees reeds het eerder 

uitgevoerd onderzoek uit dat deze eerste klasse bedrijven ook konden rekenen op de meeste 

klachten, wat ze zeer geschikt maakte voor de mentaliteitsstudie20.  

Omdat we de potentiële bodemvervuiling centraal stelden in dit onderzoek, werden enkel die 

dossiers opgenomen die volgens Jurgen Nieuwkoop21 een potentiële kans op bodemvervuiling 

opleverden. Toch mochten we ook het onderzoek naar milieuhinder niet volledig vergeten. Om 

dit op te lossen, werden een aantal additionele klachtendossiers in de database opgenomen, die 

echter enkel ter illustratie werden uitgewerkt. Dit wil zeggen dat deze extra klachtendossiers niet 

in de statistieken werden ingecalculeerd, ten einde de onderzoeksresultaten niet te corrumperen. 

Bovendien namen we ook de dossiers met betrekking tot de stoomtuigen niet op in de databank 

omdat Nieuwkoop hier in zijn selectie van de bedrijfsactiviteiten ook geen rekening mee hield22. 

Enkel voor 14 geselecteerde bedrijven waarvoor we een vervuilingscoëfficiënt berekenden, werd 

                                                       
20 VAN LANDSCHOOT (F.), De Brugse industriële ontwikkeling aan de hand van de bron ‘de commodo et 
incommodo’: een onderzoek naar de houding van de bevolking en overheid aangaande milieuhinder. Casus: de 
periode 1890 – 1899 en 1930 – 1933, Gent, Universiteit Gent, 2002, s.n. [Onuitgegeven licentiaatscerhandeling]  
21 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, bijlage 1  
22 Ibidem, pp. 41  
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de wijziging of de uitbreiding van het machinepark in het rekenmodel opgenomen omdat de 

kolen, assen, smeermiddelen en dergelijke wel mogelijk bodemverontreiniging kunnen 

veroorzaakt hebben23.  

Met andere woorden trachtten we zo goed of zo kwaad mogelijk Nieuwkoops strakke schema 

aan te houden. Zo goed of zo kwaad mogelijk, want Nieuwkoops indeling is niet honderd 

procent waterdicht. De door hem voorgestelde typologie is immers geen raster die zomaar op de 

archiefinventaris kan gelegd worden om op basis hiervan de potentieel bodemvervuilende 

bedrijfsactiviteiten te selecteren. Dit tonen we aan met een voorbeeld. Binnen de 

houtverwerkende nijverheid onderscheidt Nieuwkoop bijvoorbeeld de houtzagerijen en de 

meubelfabrieken. De eerste categorie bestempelt hij als niet potentieel vervuilend, de tweede 

wel. Jammer genoeg onthulden de dossiers niet altijd meteen of het nu ging om een meubel- of 

een gewone houtfabriek. De inconsequentie waarmee de overheden bepaalde bedrijven 

benoemden, was het grootste probleem. Soms verstonden ze gewone houtzagerijen – of 

schaverijen onder schrijnwerkerijen, in andere gevallen werden in de schrijnwerkerij ook 

meubels vervaardigd. Dit losten we op door de probleemdossiers en –sectoren, individueel te 

behandelen. Dit betekent dat elk concreet dossier op aanwijzingen naar het gebruik van 

vernissen, verven en andere chemische stoffen die Nieuwkoop wel als schadelijk voor het milieu 

aanzag, werd onderzocht. Op basis hiervan werd dan de overweging gemaakt ze al dan niet in de 

databank op te nemen. 

3.1.5. De patentbelasting en de industrietelling als nuttige aanvullingen op de bron ‘de 

commodo et incommodo’ 

3.1.5.1. Inleiding 

Zoals eerder aangegeven, is er uit het archiefonderzoek gebleken dat er heel wat hiaten in de 

bewaring van de dossiers ‘de commodo et incommodo’ optreden. Gelukkig bestaan er nog 

andere bronnen die bruikbaar zijn in het onderzoek naar vervuiling- of industriële geschiedenis, 

meer bepaald de patentregisters en industrietelling. Deze werde voor Gentbrugge door Martine 

Bode onderzocht. Omdat haar onderzoeksresultaten als noodzakelijke aanvulling in het 

onderzoek naar potentiële historische bodemvervuiling werden gebruikt, wordt hier kort 
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ingegaan op de geschiedenis en de bruikbaarheid van deze bron in het onderzoek. De 

vergelijking tussen beide bronnen, bestuderen we in het eerste hoofdstuk van het tweede deel.  

3.1.5.2. De patentbelasting 

In de Franse Tijd bezat iedereen het recht een bedrijfje uit te baten. Om dit te doen, moest men 

echter wel een patent bekomen. Met het decreet van 2 maart 1791 werd op dit patent een 

belasting geheven. Deze patentbelasting werd in overeenstemming gebracht met de inkomsten 

die men uit industriële of economische activiteiten haalde. De belasting bestond uit een 

proportioneel recht en was afhankelijk van de plaats waar men een fabriek exploiteerde. Er werd 

een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de beroepen waarvan de inkomsten onafhankelijk van 

het aantal inwoners van de gemeente waar men een economische activiteit uitoefende, werden 

berekend. Anderzijds waren er ook beroepen waar het inwonersaantal uit de gemeente wel werd 

ingecalculeerd24. Elke nijveraar diende dus eenzelfde patentrecht te betalen, ook al kon de 

effectieve winst van de individuele ondernemingen sterk variëren25.  

Het proportioneel patentrecht bedroeg 10% van de huurwaarde van de door de onderneming in 

gebruik genomen gebouwen en had als bedoeling de hierboven geschetste gelijkschakeling min 

of meer te corrigeren26. Toch werd in 1816 het proportioneel recht afgeschaft. Voortaan diende 

men voor élke activiteit een belasting af te dragen27.  

In 1819 werd de patentbelasting grondig gewijzigd en nam ze haar definitieve gedaante aan28. 

Met de wet van 21 mei 1819 werden de beroepen opgedeeld in vijftien groepen. Deze indeling 

werd gemaakt naargelang de winstmogelijkheden binnen een bepaalde beroepsgroep. Voor de 

eerste elf beroepsklassen speelde het aantal inwoners in een gemeente geen rol29. Deze 11 klassen 

werden belast volgens het tarief A, dat op haar beurt werd opgedeeld in 17 klassen30. De vier 

resterende categorieën werden belast volgens het tarief B, waarbinnen nogmaals zeventien 

                                                       
24 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
Press, 2000, pp. 222 
25 VANTHEMSCHE (G.), VAN DEN EECKHOUT (P.), Bonnen voor de studie van het hedendaags België 19de-20ste 
eeuw, Brussel, VUB Press, 2003, pp. 73 
26 Ibidem, pp. 73 
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Press, 2000, pp. 222 
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Cultuur, 2003, pp. 176 
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klassen werden onderscheiden. Elke subklasse kwam overeen met een bepaald bedrag dat men 

diende af te dragen31.  

 

De voorgaande paragrafen doen reeds vermoeden dat de patentbelasting een complexe materie 

was. Alles werd nog ingewikkelder door de opdeling van de gemeenten in categorieën van 14 

klassen. Bij deze indeling in klassen werd rekening gehouden met het aantal tewerkgestelde 

arbeiders, het aantal werktuigen en stoommachines, de hoeveelheid verwerkte grondstoffen en 

de uiteindelijke omzet. Voor de kleinere bedrijven was dit een welkome aanpassing, omdat ze nu 

minder dan hun grotere broers moesten afdragen32.  

Met de komst van de naamloze vennootschap (NV), werd een nieuw proportioneel recht op dit 

bedrijfstype van toepassing en vanaf de jaren 1870 werden ook de andere 

handelsvennootschappen volgens dit proportioneel recht belast33.  

De tarieven van de patentbelasting werden dus meer dan eens gewijzigd. Zo bepaalde de wet 

van 22 januari 1849 dat achtenveertig ambachtelijke nijverheden geen belasting meer dienden af 

te dragen als de ondernemer enkel zijn kinderen en/of vrouwen tewerk stelde34.  

Met andere woorden stonden vooral de werkliedencijfers centraal in het patentsyteem35. 

Bovendien zijn het ononderbroken bronnenreeksen, zodat ze systematisch verwerkt kunnen 

worden. In de patentregisters werd steeds de naam, het adres, de activiteit van de 

belastingplichtige, evenals het volgnummer van het beroep en de belastingscategorie 

opgenomen. Het enige probleem was dat het geen volledige nijverheidstellingen waren. 

Ingevolge de hierboven vermelde wijzigingen in de patenttarieven in 1849, werden bovendien 

heel wat beroepen uit de patentlijsten geschrapt, wat een gedeformeerd beeld op de werkelijke 

economisch - industriële situatie kan opleveren. Bovendien moet men steeds in het achterhoofd 

houden dat het om fiscale bronnen ging. Fraude in de aangiften was dus niet uitgesloten36.  

 

                                                       
31 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia 
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33 Ibidem, pp. 223 
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PFISTER (C.), The silent Countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 1990, 
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3.1.5.3. De nijverheidstellingen 

Ook de nijverheidstellingen zijn bronnen met een dubbele bodem. Ofwel verschaffen ze 

informatie omtrent de individuele arbeid, ofwel werpen ze een licht op het aandeel van de 

nijverheid in de totale tewerkstelling en de huishoudelijke inkomsten37. Hoewel de eerste 

tellingen reeds in de tweede helft van de 18de eeuw werden gehouden, worden ze hier niet 

behandeld. Wat ons interesseert, zijn de tellingen na 184638.  

De telling van 1846 luidde een nieuwe periode van industriële statistiek in en was het begin van 

de algemene nationale informatieverwerving met betrekking tot de nijverheid39. De telling van 

15 oktober 1846 vatte alle gegevens per nijverheidstak en per stad, gemeente of per groep van 

plattelandsgemeenten samen. Hoewel de telling niet bruikbaar was voor de invulling van het 

rekenmodel, kon ze wel in het kader van een algemene economische evolutieschets van 

Gentbrugge worden aangewend40.  

Om tot de industrie te worden gerekend, moest een onderneming grondstoffen of (half-) 

afgewerkte fabrikaten zodanig bewerken dat hun economische waarde erdoor vermeerderde. 

Om in de telling te worden opgenomen, moesten arbeiders een loon ontvangen. ‘Vrijwillige’ 

arbeid van familieleden in het gezinsbedrijf werd niet ingecalculeerd41.  

Wat in deze telling echter onderbelicht bleef, was de commerciële, transport- en huisnijverheid, 

omdat men vreesde dat de huiswerkers, die doorgaans in verschillende industriële sectoren 

waren tewerkgesteld, dubbel zouden worden geteld42. Een bijkomend probleem waren de 

minimalistische aangiften van gegevens43. Een tweede probleem werd gevormd door de 

koppeling tussen de patentbelasting en de industrietelling. Dit betekende dat niet elke activiteit 

die een onderneming exploiteerde in de telling werd opgenomen, maar enkel degene waarvoor 

de hoogste patentbelasting werd betaald. Bij ondernemers lokte dit echter de vrees uit voor 
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fiscale represailles. Bovendien waren deze patentregisters niet altijd even correct opgesteld en 

werden bedienden soms onterecht als arbeider in de berekening opgenomen44.  

Verder slopen veel fouten in de telling omdat de telagenten, die door de overheid werden 

aangesteld om de voorgedrukte invulformulieren uit te delen en terug om te halen, 

geconfronteerd werden met een aantal problemen die op onvoldoende wijze door hun 

bestuurlijke opdrachtgevers werden gespecificeerd. Wat gedaan met seizoensarbeiders? Hoe zat 

het met betaalde familieleden? Deze en meer vragen bleven onbeantwoord door de onduidelijke 

richtlijnen, de vergetelheid en de onwil van sommige telplichtige ondernemers om hun 

medewerking te verlenen. Om dergelijke vergrijpen te bestraffen, voorzag de overheid in de 

tussenkomst van de Kamer van Koophandel en de speciaal hiervoor samengeroepen 

gemeentelijke jury’s. Terwijl op het provinciale niveau de provinciegouverneur belast werd met 

de controle, trachtte men op nationaal vlak de industrietellingen te vergelijken met de 

beroepstellingen. Het enige probleem waarvoor deze controleurs stonden, was dat zij geen 

toestemming kregen zich van de feitelijke toestand in de ondernemingen te gaan vergewissen 

wanneer ze vermoedden dat er fraude in het spel was45.  

 

Ook de daaropvolgende statistiek van 1866, georganiseerd door de Centrale Commissie voor de 

Statistiek46 was doorspekt met onjuistheden. Deze telling werd nooit gepubliceerd en dus ook 

niet besproken47.  

Op 31 december 1880 verscheen de volgende telling, maar ook deze was allesbehalve volledig. 

Na het fiasco van 1866 wou men de telling van 1880 kleinschalig houden48 . Als gevolg hiervan 

‘vergat’ men een groot deel van de industriële sectoren49. Bovendien was de informatie nu 

eenzijdig afkomstig van de industriëlen. Deze vreesden nog steeds voor de fiscale consequenties 
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van het opgeven van het aantal arbeiders, machines en dergelijke. Bovendien leed de kwaliteit 

van de antwoorden sterk onder de vage omschrijving van de vragen50. 

 

Het is wachten tot 31 oktober 1896 op de eerste telling met een werkelijke informatieve waarde 

voor lokaal onderzoek. Deze telling gaf het aantal werklieden op gemeentelijk niveau weer. Dit 

wil zeggen het aantal werknemers binnen een bepaalde stad of gemeente, ongeacht hun 

woonplaats51.  

Deze statistiek werd opgedeeld in twee telbasissen. Enerzijds werd er gecalculeerd op 

bedrijfsniveau, anderzijds op het niveau van het aantal actieven. Deze telbasissen werden nog 

verder opgedeeld in een aantal subcategorieën, die hier niet in extenso worden beschreven. 

Algemeen kunnen we stellen dat de telling een vrij volledig en betrouwbaar beeld geeft van de 

industriële activiteit op 31 oktober 1866 per gemeente en per provincie52. Nochtans vormde het 

corrigeren van de statistiek, die op basis van de bevolkingsregisters uit 1890 werd gemaakt, een 

groot probleem omdat de demografische gegevens niet altijd even nauwkeurig door de 

burgerlijke stand werden bijgehouden. Daarom werden de telagenten opgedragen een 

verkennende ronde te doen, met als doel enkele bedrijven of ateliers die niet bekend stonden bij 

de overheid op te sporen. Toch glipten een resem bedrijfjes en werkplaatsen door de mazen van 

het net53.  

Voor het eerst werden nu ook de huisnijverheid en de transportsector in kaart gebracht. Anders 

dan in de vorige telling, dienden beide de ondernemer en de werkkracht de formulieren in te 

vullen. Daarenboven hoefden ze zich niet de situatie over heel het jaar te herinneren, maar enkel 

deze op 31 oktober. Dit systeem zorgde er natuurlijk wel voor dat bepaalde beroepsactiviteiten, 

zoals de seizoensarbeid, die op dat moment van het jaar volledig stillagen, niet in de telling 

werden opgenomen54.  

Hoewel men poogde ondubbelzinnige vragen te vermijden, werd de telling aan een gedegen 

controle onderworpen. In tegenstelling tot de vorige telling werden de antwoorden van de 
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ondernemers vergeleken met die van hun werkkrachten en met andere bronnen zoals de 

loonboeken55.  

 

De daaropvolgende telling van 31 december 1910 kan eveneens als zeer betrouwbaar worden 

bestempeld56. Pas op 15 december 1910 werd een koninklijk besluit werd opgesteld,  waarbij tot de 

inrichting van eene nijverheids- en handelsoptelling besloten wordt57.  

Het grote verschil met de vorige statistiek was dat ze ook een beeld schetste van de 

tewerkstelling in de tertiaire sector. Daarenboven vertoonde ze een belangrijk verschil in telbasis. 

In de plaats van de werkplaats als maatstaf te nemen (cf. supra), werd ditmaal de woonplaats als 

telbasis gehanteerd. Aan een impressie van de werkplaats werd echter niet verzuimd door in 

bijlage een optelling naar de locatie van tewerkstelling te voegen. Door beide de woon- en 

werkplaats in kaart te brengen, kon ook de pendelarbeid ingecalculeerd worden58. Ook bij de 

volgende statistiek in 1910 onderscheidde men twee telbasissen. Een eerste ging van de 

woonplaats uit, de tweede van de bedrijven in de secundaire en dienstensector59. Zonder hier al 

te veel in detail te willen treden, moet gezegd dat twee verschillende formulieren in omloop 

waren. De ene categorie formulieren werd uitgedeeld aan personen die in de handel of industrie 

actief waren, de andere werd aan de bedrijfsleiders uitgedeeld60. ‘Het zijn die personen, welke 

verklaard hebben een beroep uit te oefenen, met de kenmerken van een nijverheid of handel, zonder te 

onderscheiden of de belanghebbende zich betiteld heeft als hoofd eener onderneming, bediende of werkman, 

ofwel of er spraak weze van een hoofdberoep of van een bijberoep61’. 

Men zou denken dat men uit de fouten van het verleden had geleerd. Toch troostten de 

overheden zich geen moeite om gedetailleerde lijsten, alsook duidelijke richtlijnen wie wel en 

wie niet onder de telplichtigen viel, op te stellen. Het behoeft weinig betoog dat de telagenten 

hierdoor alweer in de problemen terecht kwamen. Waarschijnlijk was deze ‘vergetelheid’ een 

gevolg van de korte termijn waarop de telling ineengeflanst werd. Om de ergste nood te lenigen, 
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vaardigde de overheid gaandeweg nieuwe maatregelen uit om de telagenten een handje te 

helpen, maar de facto losten deze additionele richtlijnen weinig op62. De problemen als gevolg 

van de onvoldoende voorbereiding bleken achteraf niet meer bij te sturen. Omdat ook de 

verhoopte toetsing aan de hand van de beroepstelling in gebreke bleef, besliste de overheid de 

gegevens tussen werkgevers en werknemers of tussen de handels- en de industrietelling 

onderling te vergelijken63.  

 

In 1926 werd er een volgende industrietelling gehouden. Hoewel het opzet ervan vrij ambitieus 

was, werden enkel de industrieën met meer dan 10 werknemers opgenomen, waardoor een 

volledig overzicht van de industrie uitbleef64. Ook in de jaren ’30 boette de nijverheidstelling 

wegens de economische malaise aan kwaliteit in wegens de vroegtijdige veroudering van de 

gegevens. Toen de zwaarste crisis achter de rug was, verscheen in 1937 een meer bruikbare 

economische telling. Omdat ze vakkundig georganiseerd en uitgevoerd werd, kon ze vergeleken 

worden met haar voorgangers uit 1896 en 191065. De overheid hechtte duidelijk meer belang aan 

de sociale aspecten van de werkgelegenheid. Daarom werd de inhoud van de tellingen grondig 

herzien en werd er een sociaal luik in de telling voorzien. Zowel de primaire, de secundaire als de 

tertiaire sector werden in kaart gebracht en er werd rekening gehouden met de lonen, het 

arbeidsbestel en de werkloosheid. Bovendien werden bepaalde bedrijven, zoals kloosters, buiten 

beschouwing gelaten. Deze werden in een aparte statistiek geïncorporeerd. Door minder de 

nadruk te leggen op het permanente karakter van hun arbeid, werd ook het begrip meewerkende 

familieleden uitgebreid. Het belangrijkste verschil met de voorgaande tellingen was dat ze geen 

momentopname was, maar dat de informatie betrekking had op de periode tussen 15 februari 

1936 en 27 februari 193766.  

 

Concluderend kan men stellen dat de industrietelling in het voorliggende onderzoek enkel tot 

nut kan zijn in de beschrijving van de algemeen economische ontwikkeling en geschiedenis van 

de gemeente Gentbrugge. Uit de nijverheidstellingen kunnen belangrijke conclusies worden 
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getrokken met betrekking tot de grootte van de bedrijven, het financiële statuut van de 

handelszaken en dies meer. Omdat de industrietellingen enkel zeer algemene informatie bevat, 

die alleen van toepassing is op een sector of bedrijvengroep, kunnen we deze bron niet 

aanwenden in het onderzoek naar de potentiële bodemcontaminatie in Gentbrugge. Voor een 

eerder algemeen onderzoek naar de economische toestand in de gemeente, is ze wel bruikbaar.   

3.2. Besluit 

De hoofdbron ‘de commodo et incommodo’ is dus zeer bruikbaar voor dit onderzoek omdat ze 

zowel voor het onderzoek naar de potentiële bodemvervuiling als in de studie van de perceptie 

van de omwonenden en de overheid kan gebruikt worden. Daarenboven is de inhoud en de 

opbouw doorheen de bestudeerde 100 jaar grotendeels dezelfde gebleven, wat een systematisch 

onderzoek mogelijk maakt. Deze voordelen worden echter deels tenietgedaan door de 

ontstentenis van gedetailleerde gegevens met betrekking tot het werkliedenbestand en/of de 

aangewende productieprocédés. Dit zorgt voornamelijk voor problemen bij de mathematische 

uitwerking van de potentiële vervuiling.  

De onvolledigheid van de bron was voornamelijk het gevolg van de laksheid van de overheden 

en het feit dat de industriëlen de regels vaak aan hun laars lapten. Bijgevolg moesten we dus 

secundaire bronnen gebruiken. De ontstentenis van de tewerkstellingscijfers in de 

vergunningsdossiers werd opgevangen door gegevens uit de rollen van de patentbelasting, die 

reeds door Martine Bode werden onderzocht. Dit zijn, net als de vergunningsdossiers, constante 

bronnen die voor een systematische verwerking in aanmerking komen. Het enige wat we in het 

achterhoofd moeten houden is dat de patentregisters fiscale bronnen zijn, die soms door fraude 

in de aangiften worden geplaagd. Als gevolg hiervan bevatten de patentrollen vaak té lage 

werkliedencijfers. Voor de beschrijving van de gebruikte productieprocédés zijn we aangewezen 

op de literatuur, die we weliswaar in overeenstemming trachten te brengen met de 

vergunningsdossiers.  

Tot slot moeten we opmerken dat de bron ‘de commodo et incommodo’ in de studie naar de 

perceptie van de overheid enkel een licht werpt op de bestuurlijke houding tegenover één 

bepaalde fabriek. Om een meer algemene gedragslijn bloot te leggen, is men eerder aangewezen 

op administratieve bronnen, zoals het Bestuurlijk Memoriaal, of de notulen van de gemeenteraad 

en het schepencollege. Dit uitgegeven bronnenmateriaal kan daarenboven aangewend worden in 
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het blootleggen van de provinciale of gemeentelijke beleidslijn tegenover meer algemene 

thema’s zoals de afvalverwerking en dergelijke meer.  
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II. Algemeen referentiekader 

Hoofdstuk 1:  De sociale, economische en politieke context 

te Gentbrugge 

1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van enkele evoluties die zich binnen de 

Gentbrugse samenleving voltrokken. Vooreerst worden enkele politiek – institutionele 

verschuivingen blootgelegd. Vervolgens wordt de economische evolutie van de gemeente 

uitgewerkt. Daarna wordt kort gewag gemaakt van enkele sociale toestanden binnen de 

gemeente. De focus op deze drie themata heeft tot doel de perceptie van de lokale bevolking en 

overheid jegens de industrie bloot te leggen.  

Dit eerste algemene hoofdstuk kwam voornamelijk tot stand door een literatuuronderzoek van 

het overzichtswerk van Martine Bode67, de tijdschriften van het Heemkundig Genootschap Land 

van Rode en enkele prentboeken met betrekking tot de algemene geschiedenis van de gemeente. 

De resultaten van het archiefonderzoek komen hier dus maar in beperkte mate aan bod. We 

behandelen ze uitgebreider in de twee volgende delen.  

2. Het Gentbrugse politieke landschap 
Hoewel Gentbrugge veel weg had van een kleinburgerlijke plattelandsgemeente, heeft ze toch 

alle belangrijke ontwikkelingen die het algemeen - Belgische politieke landschap kenmerkten, 

doorlopen. Uit de sociale achtergrond van de burgemeesters blijkt dat tot in de 20ste eeuw het 

gemeentelijk leiderschap gereserveerd werd voor notabelen en enkele rijke industriëlen. Pas 

vanaf het burgemeesterschap van Emiel Van Sweden in 1932, bezette een reeks figuren van 

bescheiden afkomst de burgemeesterstoel.  

Toch vonden ook enkele  nijveraars de weg naar de gemeentepolitiek. Hierdoor wisten ze hun 

lokale industrieel – economische belangen ook politiek veilig te stellen. De gemeente werd dus in 

sterke mate gekarakteriseerd door wat we een politiek – industrieel complex zouden kunnen 
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noemen. Dit kwam neer op een diepe verankering van de industrie in de politiek en omgekeerd. 

Dit complex werd voornamelijk verpersoonlijkt door de figuren van Edmond Block en Napoleon 

Rinkskopf, die op  het einde van de 19de eeuw een groot bedrijf uit de grond stampten (cf. deel 4, 

hoofdstuk 6). Maar ook enkele minder aanzienlijke schepenen en raadsleden wisten hun 

nijverheidsbelangen politiek te vertalen. Afgezien de periodieke aanwezigheid van enkele 

katholieke besturen, was Gentbrugge dan ook een overwegend ‘blauwe’ gemeente; een 

ontwikkeling die waarschijnlijk een oorzaak en een gevolg van de diepe bestuurlijk - industriële 

verankering was.  

Vooral de periode na het aantreden van Louis Van Houtte (1854-1876) in 1854 werd gekenmerkt 

door de betrekkelijke neergang van de katholieken en de opkomst van een sterke liberale partij68. 

In tegenstelling tot zijn voorganger Jan Baptist De Guchteneere, was Louis Van Houtte jong, 

dynamisch en wist hij van wanten. Niettemin zijn autoritair karakter hem vermoedelijk ook bij 

Jan met de pet vijanden bezorgde, was hij ongemeen geliefd. Deze populariteit had hij vooral te 

danken aan zijn schuchtere ijver voor sociale lotsverbetering. Door de banden die hij met onder 

andere Charles Rogier aanhaalde, wist hij de gemeentelijke belangen op een hogere politieke 

agenda te plaatsen. Bovendien boog hij het ruraal karakter van het dorp om en loodste hij 

Gentbrugge het (pre-)industriële stadium binnen. Deze omschakeling was naar alle 

waarschijnlijkheid evenzeer een gevolg van de toegenomen differentiatie in de samenstelling van 

de gemeenteraad. Waar onder J.B. De Guchteneere voornamelijk landbouwers de schepenzetels 

bezetten, werd deze betrekking nu in toenemende mate toebedeeld aan handelaars en kleine 

zelfstandigen. Reeds in 1875 nam de eerste industrieel het ambt van gemeenteraadslid op69.  

Ondanks deze eerste prille industrieel-politieke verankering, konden de katholieken nog altijd 

rekenen op de steun van de boeren en landbouwers. Na 22 jaar liberaal bestuur, werd de fakkel 

aan de katholieken doorgegeven. In een vrijwel homogeen katholiek bestuur beredderde de 

zoon van de hier boven genoemde Jan Bapist De Guchteneere (1876-1889), Karel De 

Guchteneere alles op zijn eentje. Deze ‘archaïsche boer’, zoals hij wel eens werd genoemd, wou de 

gemeente door een strikte regelementering terug op het juiste spoor krijgen. Hij liet zich 

daarenboven niet uit zijn lood slaan door het socialisme, waarmee hij in de late zestiger jaren 

werd geconfronteerd. Hij was als de dood voor het werkvolk en had een grondige aversie voor 
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vernieuwing. Ook deze diepgewortelde vrees voor een uitbraak van de arbeidersklasse uitte zich 

in de uitvaardiging van een groot aantal verbodsbepalingen met betrekking tot de hygiëne in de 

gemeente. De beluiken, de afval- en beeromhaling, alsook de openbare gezondheid werden 

onder handen genomen70.  

Maar met de verkiezingen van 1890, waarbij de politieke partijen voor het eerst georganiseerd de 

kiesstrijd aanbonden, werd het katholieke beleidsroer omgegooid. Edmond Block, een leerlooier 

uit Ledeberg (cf. deel 4, hoofdstuk 6) loodste Gentbrugge de 20ste eeuw binnen. Deze industrieel 

liet zich meteen opmerken door zijn inzet voor een brug over de Schelde, die Gentbrugge met de 

overige randgemeenten zou verbinden. De katholieken namen dit voorstel echter niet ter harte 

en vreesden dat ‘Block met zijn brug het krapuul van St-Amandsberg, Oostakker en Destelbergen naar 

Gentbrugge’ zou brengen71.  

 

Ook na Edmond Block bleven de liberalen met de scepter zwaaien. Maar naar aanleiding van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 1895 werd het politieke landschap grondig gewijzigd door de 

oprichting van het Gemeentewelzijn. Dit was verbond tussen de katholieken en de liberalen 

werd naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 gesticht. Omdat in 1895 de 

bevolking voor het eerst volgens de regels van het Algemeen Meervoudig Stemrecht naar de 

stembus trok, sloten de katholieken en de liberalen uit vrees voor een socialistische opmars, een 

pact. De leden verbonden zich ertoe om bij de gemeentelijke beraadslagingen steevast aan 

hetzelfde zeel te trekken en ‘vooruitgang’ na te streven72. Gentbrugge was in dit opzicht een 

buitenbeentje. In de overige randgemeenten zoals Sint-Amandsberg, waren het precies de 

socialisten en de liberalen die een blok tegen de katholieken vormden. Niettegenstaande bleef dit 

‘unionistisch’ verbond gedurende bijna de gehele politieke geschiedenis van de gemeente 

voortbestaan; in tegenstelling tot het nationale unionisme dat omstreeks het midden van de jaren 

1880 ter ziele ging73.  

Dat de socialisten niet opgezet waren met deze zet, behoeft weinig betoog. En ze hadden geen 

ongelijk; bij de verkiezingsgang van 1895 won de lijst van het Gemeentewelzijn met overgrote 
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meerderheid74. Of het buiten spel zetten van de socialisten iets te maken had met de vele 

fabrieksstakingen in 1895, is moeilijk te zeggen. In elk geval werd het Gemeentewelzijn  in 

toenemende mate geconfronteerd met de groeiende ontevredenheid van de werklieden, zodat de 

gemeentelijke beleidsvoerders zich genoopt zagen een commissie voor de bestrijding van de 

werkloosheid op te richten75. 

 

Hoewel het Gemeentewelzijn gedurende de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw bleef 

voortbestaan, veroorzaakte ze geregeld deining. Zo weigerde burgemeester Edmond Block 

(1889-1909) en enkele andere progressief – vrijzinnige liberalen, toe te treden tot dit bestuur. Dit 

zette uiteraard kwaad bloed bij de katholieken en de andere vleugel van de Liberale Kring, die dit 

manoeuvre afschilderden als ‘liberaal verraad’. ‘De heeren Block en Audoor weigerden deel uit te 

maken van deze liberale vereeniging, integendeel, ze bevochten ze uit al hunne krachten en verspreiden het 

valsch gerucht, dat het doel van den liberalen kring is: de heerschzucht van eenigen te bevredigen en de 

socialisten te steunen76’. Daarmee was echter de kous nog niet af. Edmond Block revancheerde 

door met de katholieken mee te heulen. Dit en zijn schoolpolitiek zou hem door zijn liberale ex-

collega’s nooit vergeven worden77.  

Hoewel de samenwerking tussen de katholieken en de liberalen vertroebelde, sloegen de 

socialisten er niet in de monopoliepositie van het Gemeentewelzijn te doorbreken. Dit was 

misschien een gevolg van de groeiende ijver van het Gemeentewelzijn om de werkloosheid 

onder handen te pakken. Eerder, in 1898 richtte de stad Gent, op aansturen van de socialistische 

metaalbewerkersbond, een stedelijk werklozenfonds op. In datzelfde jaar besliste men dat ook 

vakbondskassen uit andere gemeentes zich konden aansluiten bij dit bestuur. Via een 

toelagesysteem bovenop de vakbondsuitkeringen, werden de gemeentelijke fondsen gespijsd en 

ondersteund. Niet veel later in 1902 ging ook Gentbrugge een lidmaatschap aan78.  

 

Met de verkiezingen van 1907 kwamen voor het eerst drie partijen op. Hoewel het 

Gemeentewelzijn de overwinning wegkaapte, was de notoire socialist en fabrikant Alfons 
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Biebuyck de meest markante nieuwkomer in de gemeenteraad. Met deze figuur kreeg de 

Belgische Werkliedenpartij voor het eerst voet aan wal in het gemeentebestuur. Als gevolg van 

deze versterkte socialistische positie, werd in 1908 een belasting op de werklieden goedgekeurd. 

Hoewel de liberalen natuurlijk geen voorstander waren van een taks op meer dan vijf 

werklieden, stemde Biebuyck, zelf fabrikant, toch voor79. Deze zet was een eerste bewijs dat zich 

een belangrijke politieke kentering had afgetekend in Gentbrugge.  

Wanneer Edmond Block in 1909 overleed, moest er een opvolger aangeduid worden. Volgens de 

overeenkomst tussen de katholieken en liberalen moest in het geval van een eventueel overlijden 

een liberaal van het Gemeentewelzijn op de burgemeesterstoel komen te zitten. Daartegenover 

stond dat alle schepenen de katholieke strekking moesten aanhangen. Maurice Verdonck (1909-

1926), die sedert 1907 op de lijst van het Gemeentewelzijn stond, werd als nieuwe burgemeester 

aangewezen. Verdonck was een bloemist die door de florerende tuinbouwsector naar 

Gentbrugge werd gelokt. Zijn beroep bezorgde hem een grote achterban van hoftuinbouwers en 

bloemkwekers. Verdonck was echter een zwak figuur en presteerde maar weinig80. Integendeel, 

hij ‘is ook de exponent geweest van een teloor gegane welvaart en het symbool van de ontluistering van een 

sociale toestand die het hoog in de bol had81’. Hoewel Maurice Verdonck weinig bijdroeg aan de 

gemeentelijke ontwikkeling, liet hij zich opmerken door zijn breuk met het Gemeentewelzijn. 

Naar verluid ‘kon hij niet langer den dwang, door de clericalen uitgeoefend verdragen en sloot zich aan bij 

de Liberale Kring82’. Later bekende Verdonck dat vooral de jaarlijkse subsidie van 3 000 frank die de 

katholieken aan het vrije scholennet beloofden, hem een doorn in het oog was. Door deze 

uitspraak stelde Maurice Verdonck zich in een slecht daglicht. De schoolkwestie lag in het 

katholieke kamp immers nog steeds gevoelig. Dat in heel wat anonieme vlugschriften van 

katholieke hand, kwaad werd gesproken over Verdonck, hoeft dan ook niet te verbazen83.  

De fundamenten van het Gemeentewelzijn werden nog meer aan het wankelen gebracht door 

het voorstel van de socialistische propagandist Emiel Van Sweden om een kartel te sluiten met 

de liberalen. ‘De klerikalen spelen op onze gemeente heer en meester, dankzij de verdeling die onder de 

vrijzinnige krachten heerscht. Bij de laatste kiezing behaalde de liberale en socialistische lijst de volstrekte 
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meerderheid. Met eene verstandhouding tusschen liberalen en socialisten zouden de klerikalen van het 

gemeentehuis verwijderd worden en zou het Gemeentewelzijn gedood worden’84! Op een 

partijvergadering op 26 februari 1911 werd dit voorstel evenwel met een twee derde 

meerderheid afgeketst. Maar de liberalen krabbelden snel terug. Nog geen half jaar later werd op 

een partijsamenkomst beslist de socialisten een kans te geven. De hernomen onderhandelingen 

werden in augustus 1911 formeel bekrachtigd. Er werd echter wel onderstreept dat de 

overeenkomst enkel met het oog op de verkiezingen van 1911 werd gesloten. Beide partijen 

zwoeren bij hun partijautonomie85. Met dit pact zouden de socialisten en de liberalen geen 

windeieren leggen86. De beide partijen kaapten de overwinning weg. De socialisten plaatsten zich 

echter meteen in een slecht daglicht door zich tijdens de eedaflegging tegen de monarchie te 

kanten. De oerkatholieke advocaat en schepen Le Fevre De Ten Hove, weigerde daarop zijn 

schepenzetel af te staan. Deze weigering en zijn weerspanningheid om de functie van ambtenaar 

van de Burgerlijke Stand op zich te nemen, leverden hem een veroordeling door de correctionele 

rechtbank op tot het betalen van een geldboete, 1 dag gevangenis of 2 jaar voorwaardelijk87.  

 

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de politieke strijdbijl kortstondig begraven 

en besloot men de sociale toestand van de gemeente te verbeteren door de stichting van een 

werkliedencomité, de opschorting van de uitgaven voor feestelijkheden en een lening aan te 

gaan om de schuldenput als gevolg van de oorlog te dempen88. Na de oorlog ijverden vooral de 

katholieken en de socialisten om de ambtenaren en industriëlen die met de bezetter 

gecollaboreerd hadden, streng aan te pakken. Anderzijds poogde men ook de hoge werkloosheid 

tekeer te gaan door bovenop de syndicale vergoeding een bijslag uit te keren89. Over de precieze 

verhouding tussen de verschillende partijen is voor de periode net na de oorlog weinig of geen 

informatie beschikbaar.  

De twintiger jaren werden gedomineerd door de industrieel Robert Rinskopf (1926-1932). 

Niettemin de katholieken met de verkiezingen van 1926 de overwinning behaalden, werd de 

meerderheid andermaal gevormd door de socialisten en de liberalen. Hoewel de liberalen afstand 
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moesten doen van één zetel, mochten ze wel de burgemeester voordragen. Robert Rinksopf liet 

zich meer dan eens opmerken in de gemeente. Vermoedelijk nog het meeste door zijn 

onenigheid met de Liberale Kring. Zich niet akkoord wetende met de gang van zaken binnen de 

partij, stichtte hij samen met zijn achterban de Progressief Liberale Kring aan het Arsenaal. 

Tijdens zijn ambtsperiode ontplooide de gemeenteraad vooral goede initiatieven rond het 

vervroegd pensioen van het gemeentelijk onderwijzend personeel, een verbetering van het 

openbaar vervoer en het terugdringen van de werkloosheid door het inzetten van de stempelaars 

bij wegenwerken (cf. deel 3, hoofdstuk 3)90.  

 

Met de aanvang van de dertiger jaren, werd het partijlandschap aanzienlijk uitgebreid. Tijdens de 

verkiezingen van 1932 werden zes verkiezingslijsten aan het publiek voorgesteld; deze van de 

BWP, het VNV, de Katholieke Partij, de Liberale Partij, de nieuwbakken Progressief Liberale lijst 

en het programma van de afgescheurde socialistische schepen Frans De Meyer, die wegens 

wangedrag uit de socialistische partij was gezet. De socialisten kwamen als de grote overwinnaar 

uit de verkiezingen en kaapten zeven zetels weg. De katholieken behaalden daarentegen slechts 

zes zetels. De liberalen haalden slechts één zetel, wat ze voornamelijk aan hun versplintering te 

danken hadden.  Maar ondanks het liberaal débacle werd opnieuw een paarse coalitie gevormd. 

Toch moest de liberale burgemeester plaats ruimen voor de socialistische voorman Emiel van 

Sweden (1932-1937). Van Sweden kreeg meteen af te rekenen met een torenhoge werkloosheid 

en een hoge schuldenberg als gevolg van de economische crisis. De economische malaise slorpte 

dan ook het leeuwendeel van de tijd en aandacht van het gemeentelijk bestuur op91.  

 

Op het einde van de dertiger jaren diende Emiel Van Sweden op eigen initiatief zijn ontslag in. 

Deze daad was vermoedelijk het gevolg van zijn frustratie en onmacht het socialisme te 

verstevigen. De burgemeestersjerp werd overgedragen aan Francis Toch (1937-1940 en 1945 – 

1947)92. Tijdens de verkiezingen in 1938 beperkte men zich tot twee lijsten; het paars kartel en de 

lijst Eendracht; een rechtse concentratie van partijleden van de KVV, het VNV en REX. De 

socialistisch – liberale coalitie won met ongeveer 200 stemmen meer dan de vorige 

gemeenteraadsverkiezingen. De partijpartners hadden het op een akkoordje gegooid dat de 
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socialistische partij de burgemeester en de eerste schepen mochten leveren en de liberalen de 

tweede en derde schepen mochten voordragen. De liberalen sloegen dus ondanks hun 

verminderde kiesresultaten toch munt uit de stembusgang. De katholieken verloren één zetel, 

die hen door het kartel van Rexisten, KVV-ers en VNV-ers werd afgesnoept 93.  

 

Over de politieke ontwikkelingen in de oorlogsjaren en de naoorlogse periode is weinig gekend. 

We moeten ons daarom beperken tot de vaststelling dat de socialisten ook na de oorlog de 

burgemeester voordragen. Na een korte onderbreking tijdens het burgemeesterschap van 

Vincent Evrard (1941 – 1942), die slechts gedurende 1 jaar burgemeester was, nam Francis Toch 

het burgemeesterambt terug op, dat hij behield tot 194794.  

3. Een eeuw industriële ontwikkeling in Gentbrugge 
Omdat het de bedoeling was de algemene economische wending van de gemeente te 

kenschetsen, goten we Martine Bodes en onze onderzoeksresultaten in een grafiek. Hierbij moet 

echter meteen gezegd dat beide onderzoeksresultaten moeilijk met elkaar te combineren zijn, 

om reden dat in de industrietellingen en patentregisters eveneens bedrijven van de tweede klasse 

opgenomen zijn en ons onderzoek gelimiteerd is tot de eerste klasse nijverheid. Dit is evenwel 

geen onoverkomelijk probleem omdat we ons beperken tot het schetsen van een algemene 

economische trend. Om de hiaten in het bronnenmateriaal (cf. inleiding) te overbruggen, delen 

we de grafiek op in tijdsintervallen van 10 jaar.  

 

                                                       
93 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp., pp. 363 – 368 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
94 Ibidem, pp. 363 – 368  
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Grafiek 1: 

De industriële evolutie te Gentbrugge op basis van  de vergunningsdossiers, de patentregisters en de 

industrietellingen 

(Bron: Martine Bode en de dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de industrie in het derde kwart van de 19de eeuw een grote 

afwezige was. ‘Van nijverheid was er dan in die gemeenten nog geen spraak. Maar om hunne nabijheid 

bij de stad Gent, werden zij nogal gezocht om er lusthoven en zomerverblijven te bouwen’95. In de 

industrietelling van 1846 werd slechts gewag gemaakt van de ambachtelijke steendrukkerij van 

Louis van Houtte96. De productie stond louter in functie van de plaatselijke landbouw en 

bloementeelt, die binnen de gemeente een prominente plaats innamen97.  

Pas onder het burgemeesterschap Jan Baptist De Guchteneere werden de eerste schuchtere 

stappen in industriële zin gezet. In 1852 werd er door Lodewijk August Van Campenhoudt een 

verzoek ingediend tot het oprichten van een kaarsenfabriek. Deze industriële debutant werd met 

een protestgolf geconfronteerd (cf. deel 3, hoofdstuk 4). Maar ondanks alle verzet, kwam de 

fabriek er toch. De goedkeuring van de fabriek kan misschien verwonderen, omdat vier van de 

zeven reclamanten in de gemeenteraad zetelden. Blijkbaar konden zij hun politieke arm niet 

                                                       
95 Gazette van Gent, 30 Maart 1910, Fonds Vliegende Bladen, Fonds II, n° G 022 
96 Hieruit blijkt, mijns inziens, nogmaals de grote band tussen de politiek en de industriële ontwikkelingen in de 19e 
en 20ste eeuw te Gentbrugge.  
97 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 70 – 73 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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gebruiken om deze industriële plannen te dwarsbomen. Dat de industrie dus een sterke greep op 

de politieke beleidsmakers uitoefende, blijkt hieruit98.  

Onder burgemeester Louis Van Houtte zou de industrialisatie nog dieper verankerd geraken (cf. 

supra). Vermeldenswaardig is de oprichting van de zogenaamde ‘Puntfabriek’. Deze 

onderneming voor het vervaardigen van nagels werd opgestart door Adolf Pernot-Minne in de 

voormalige gebouwen van weduwe De Corte. Deze laatste had de fabriek zelf aangekocht van 

kaarsenfabrikant Karel Luyckx, die de gebouwen van Van Campenhout had overgenomen (cf. 

supra). Deze Puntfabriek zou later uitgroeien tot één van de grootste bedrijven die de gemeente 

rijk was (cf. deel 4, hoofdstuk 6)99.  

 

Uit de industrietelling van 1880 kunnen we concluderen dat de vroegste industrie voornamelijk 

uit eenmansbedrijven bestond. Dit betekent dat de nijverheid zich zowel qua tewerkstelling als 

omvang beperkte tot enkele kleinschalige ondernemingen. Hierbij dient wel opgemerkt dat de 

industrietelling voor Gentbrugge onvolledig was. Enkele ondernemingen werden beslist niet 

ingecalculeerd, waardoor het beeld van de tewerkstelling gedeformeerd is. Zo werd bijvoorbeeld 

in deze industrietelling geen melding gemaakt van de Puntfabriek van Pernot-Minne, wat op de 

keper beschouwd één van belangrijkste ondernemingen was100.  

 

De nijverheid bleef tot in de 20ste eeuw haar kleinschalige karakter behouden. Op het einde van 

de 19de eeuw bestond de industrie nog steeds uit 61,5% éénmanszaken tegenover 2 

vennootschappen onder gemeenschappelijke naam en 3 kapitaalgenootschappen op aandelen. 

De kleine bedrijfjes stelden bijna de helft van het totale aantal werklieden tewerk. De  

kapitaalgenootschappen stelden ongeveer 39,7% van de totale hoeveelheid werklieden tewerk. 

De kapitaalbedrijven hinkten met slechts 17,5% van het totale aantal tewerkgestelde arbeiders 

achterop 101.  

 

                                                       
98 VAN WITTENBERGE (O.), ‘Bloementeelt en bloemisten te Gentbrugge en te Ledeberg’, Jaarboek van het Heemkundig 
Genootschap Land van Rode, 1979, pp. 17 
99 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, pp. 73 – 78 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
100 Ibidem, pp. 155  
101 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 160 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog daalde de industriële productie, die tijdens de 

ambtsperiode van Block een hoge vlucht had genomen, tot een absoluut minimum. De tanende 

tewerkstelling was voornamelijk voelbaar in de velploterijen, waar de tewerkstelling met 36% 

afnam, en de fabrieken die zich richtten op de fabricage van machines, motoren en industrieel 

gerei, waar de tewerkstelling met maar liefst 1/3 terugliep102. Bovendien manifesteerde de 

teloorgang van de traditionele proto-industriële activiteit zich exponentieel in deze periode. Tal 

van traditionele beroepen uit de huisnijverheid werden opgeslokt door de grootindustrie. De 

tewerkstelling in de transport-, metaal- en kledingsectoren nam hierdoor toe103.  

Gedurende de oorlog wisten slechts enkele initiatiefnemers nieuwe bedrijven uit de grond te 

stampen104. Dat in deze onzekere periode slechts 16 nieuwe bedrijven werden opgericht, hoeft 

dan ook niet te verwonderen. De bestaande bedrijven moesten ofwel de deuren sluiten of 

werden verplicht de productie ten voordele van de bezetter verder te zetten. Anderen werden 

voorgeschreven de productieruimten ter beschikking van de Duitse overheid te stellen. Dit was 

onder andere het geval in de Centrale Werkplaats van de Belgische Spoorwegen(cf. deel 4, 

hoofdstuk 6). Het transport langs ‘den ijzeren weg’ speelde namelijk een belangrijke rol in de 

bevoorrading en de mobilisatie van de Duitse troepen naar het front. Ook de ‘Clouterie et 

Tréfilerie des Flandres’, de ‘Tramways Electriques de Gand’, de ‘Katoenweverij van De Porre et 

Fils’, de déchetsfabriek van Alfons Biebuyck en ‘La Cotonnière de L’Escaut’ ontsnapten niet aan 

deze gang van zaken105. Dat de Gentbrugse industrie sterk onder de bezetting leed, is één van de 

redenen waarom we de oorlog bij de mathematische uitwerking van potentiële bodemvervuiling 

buiten spel zetten (cf. deel 4, hoofdstuk 6).  

 

In het interbellum hernam men grotendeels de vooroorlogse productie. Toch bleef de industrie 

ontzettend gevoelig aan schommelingen in de Belgische en zelfs internationale conjunctuur. In 

tijden van voorspoed werden succesvolle initiatieven ter oprichting van nieuwe bedrijven 

genomen, maar wanneer de economische vooruitgang stagneerde of terugliep, gingen de minst 

competitieve bedrijven op de fles. Dat was onder andere het geval tijdens de crisisjaren ’30. De 

structurele crisis, die werd ingezet na de beurscrash in 1929, sloeg grote financiële gaten in de 

begroting van enkele Gentbrugse bedrijven. Het aantal belastingplichtige bedrijfsleiders daalde 
                                                       
102 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985,, pp. 268 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
103 Ibidem, pp.  269 – 271 
104 Ibidem, pp. 269 - 271 
105 Ibidem, pp. 279 
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zienderogen. Vooral de grote bedrijven leden enorme verliezen. Zo verminderde het aantal 

grootschalige ondernemingen tussen 1933 en 1938 met de helft, terwijl enkele kleinere bedrijven 

aan een opmars begonnen106. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat vanaf de jaren ’30 ook het 

aantal vergunningsverzoeken systematisch afnam.  

Ook op het einde van de dertiger jaren tekenden zich duidelijke aanwijzingen voor een nieuwe 

industriële malaise af, wat zich in een stelselmatige terugval van het aantal nieuw opgerichte 

bedrijven uitte. Hoewel het industriële apparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels 

bespaard van het oorlogsgeweld bleef, werden binnen dit ongunstig economisch klimaat maar 

weinig nieuwe industriële initiatieven aan de dag gelegd.  

Niettemin het Belgisch productieapparaat na de oorlog niet moest heropgebouwd worden, 

werden in deze periode weinig nieuwe nijverheidsprojecten ontplooid. Het aantal 

vergunningsaanvragen nam, in contrast met de oorlogsjaren, wel lichtelijk toe. Maar van een 

grote industrialisatiegolf was beslist geen sprake. Vermoedelijk had dit veel te maken met de 

slechte concurrentiele positie waarin de Belgische nijverheid zich in de nadagen van de Tweede 

Wereldoorlog bevond. Precies doordat het productieapparaat weinig hinder ondervond van de 

bezetting, raakte het hopeloos verouderd. Andere kapotgeschoten naties investeerden na de 

oorlog in nieuwe en technologisch hoogstaande snufjes. België moest het met een minder 

hoogstaand productieapparaat doen en hinkte doorheen de jaren ‘50 achterop107.  

4. De demografische ontwikkeling en de sociale realiteit in de periode 
1850-1950 

4.1. Demografisch overzicht 

In een tijdspanne van 100 jaar is de bevolking van Gentbrugge enorm toegenomen; meer bepaald 

verzeventienvoudigd. Om de volledige impact van deze verhoging te kunnen overzien, koos 

Martine Bode in haar bijdrage over de algemene geschiedenis van Gentbrugge voor een vergelijk 

met andere gemeenten zoals Ledeberg, Merelbeke, Melle en Heusden. Dit alles zette ze af tegen 

                                                       
106 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp.  288 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
107 VAN HAUTTE (E.) en BRACKE (N.), Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, 
Academia Press, 2005, pp. 165 – 166  
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de populatiecijfers voor Gent en Oost-Vlaanderen. Een kort statistisch overzicht van het 

demografische verloop van Gentbrugge en de haar omringende gemeenten ziet er als volgt uit108: 

 

Jaar 
Oost-

Vlaanderen 
Gent Ledeberg Merelbeke Melle Heusden Gentbrugge 

1846 793 264 10 2977 3 597 3 403 2 384 2 368 1 597 

1856 776 960 10 8925 4 066 3 037 2 445 2 416 1 665 

1866 805 835 11 5354 5 549 3 595 2 317 2 508 2 215 

1880 881 816 13 1431 10 124 4 095 3 161 2 934 4 298 

1890 949 526 14 8729 12 362 4 843 3 880 3 0208 8 262 

1900 1 029 971 160 133 14 230 5 359 4 782 3 331 10 857 

1910 1 120 335 163 385 13 749 6 194 6 283 3 665 13 724 

1920 1 107 325 167 042 13 417 6 856 6 044 3 628 14 573 

1947 1 206 781 163 241 12 221 9 262 7 414 4 965 17 623 

Tabel 1: 

Vergelijking van de populatiecijfers van Oost-Vlaanderen, Gent, Ledeberg, Merelbeke, Melle, Heusden en 

Gentbrugge 

(Bron: Martine Bode) 

 

Vooral in het midden van de negentiende eeuw was Gentbrugge een achterblijvertje en telde de 

gemeente nog geen 2000 inwoners. Maar dan ging het de goede kant op. 1866 zouden we 

kunnen omschrijven als het transitiejaar, waarin de gemeente qua inwoneraantal nog steeds 

onderaan bengelde, maar in vergelijking met de voorgaande periode, duidelijk een 

inhaalbeweging had ingezet. Precies rond deze periode begon de gemeente zich ook op het 

industriële vlak meer te profileren. De parallel tussen de nood aan arbeidskrachten voor de op 

gang komende industrie en een verhoogd bevolkingsaantal, is makkelijk uit de tabel af te lezen.  

De daaropvolgende overgang van 1866 tot 1880 werd gekenmerkt door een quasi verdubbeling 

van de bevolking. Gentbrugge haalde de randgemeenten Merelbeke, Melle en Heusden in; enkel 

                                                       
108 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 17 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
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koploper Ledeberg deed het beter. Dat Ledeberg zo lang en reeds zo vroeg een dergelijk 

populatiecijfer kon halen, was een bewijs van het agrarische karakter van de overige gemeenten. 

Anderzijds was het ook een teken aan de wand voor de vroege industrialisatie van Ledeberg, als 

gevolg van het feit dat deze gemeente ingebed was in de Gentse stedelijke kern. Zo behoorde 

Ledeberg reeds van in de 12e eeuw tot de Sint-Pietersabdij, terwijl Gentbrugge tot na de Franse 

Revolutie tot het Markizaat van Rode109 behoorde110.  

 

Ook in de periode van 1880 tot 1890 verdubbelde de bevolking ongeveer, maar dit keer op 

slechts tien jaar! Vanaf 1900 was er een constante stijging, waardoor Gentbrugge haar grotere 

broer Ledeberg inhaalde. Enkel met de periode van de ‘Grote Oorlog’ tekende zich een scherpe 

demografische daling af. De oorlog kostte niet enkel heel wat mensenlevens, maar bracht ook 

een ongeziene verhuis op gang. Na het oorlogsgeweld nam de bevolking tussen 1910 en 1920 

terug toe, maar dit keer met amper 1000 inwoners op 10 jaar.  

Wat veroorzaakte deze bevolkingsaanwas? Een gestadige demografische groei kan slechts 

afkomstig zijn van twee factoren; natuurlijke groei of migratie. De natuurlijke groei wordt op 

haar beurt bepaald door de geboorte- en sterftecijfers. Tot 1880 was er een negatieve correlatie 

tussen de nataliteit en de mortaliteit. Dat wil zeggen dat als de mortaliteit afnam, het vijfjaarlijks 

gemiddelde van de geboortecijfers toenam en vice versa. Men zou misschien eerder een positieve 

correlatie verwachten. Dit betekent dat naarmate er meer kinderen werden geboren, er ook 

meer stierven. Dat deze verwachting voor de periode tot 1850 niet opging, was het gevolg van 

een hoog sterftecijfer als gevolg van armoede, ziekte en dies meer. Naar alle waarschijnlijkheid 

overleden dus ook vele vruchtbare vrouwen en werden huwelijken, bij gebrek aan 

vooruitzichten, uitgesteld111.  

Parallel met het ziekteverloop waren de geboortecijfers tot 1855 relatief laag, met een dieptepunt 

in 1848, wanneer tyfus en cholera door Europa woedden. Tot deze periode bevond België zich 

daarenboven in een hachelijke economische situatie, wat de lage geboortecijfers mede kan 

verklaren. Tot slot kreeg men in deze periode ook met de crisis in de landbouw en de 

                                                       
109 Het Land van Rode werd in 1682 tot het Markizaat van Rode omgedoopt en omvatte de gemeenten Balegem, 
Bavegem, Berlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gontrode, Gijzenzele, landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, 
Moortzele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele.  
110 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 19 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
111 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 26 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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vlasindustrie af te rekenen112. Wat de sterftecijfers betreft, was er sprake van een hoog 

sterftecijfer in de jaren 1844, 1847, 1848 en 1850, wat aan de tyfuskoorts en cholera-uitbraken te 

wijten was. Vanaf de jaren 1856 zette zich dan een structurele daling van de overlijdens in, met 

uitzondering van de jaren 1860. Het hoger sterftecijfer in 1861 was vooral te wijten aan de crisis 

in de katoensector, terwijl de piek in 1866 werd veroorzaakt door een nieuwe cholera-

uitbarsting113.  

Ook wat de onnatuurlijke aangroei betreft, was er een negatief verband tussen de 

immigratiecijfers en de emigratiecijfers. In tegenstelling tot de negatieve wisselwerking bij de 

geboorte- en sterftecijfers, was het cijfer met betrekking tot de inwijking wel te verwachten. 

Wanneer de levensomstandigheden en de algemene economische en sociale situatie te er 

rooskleurig uitzagen, voelden meer mensen zich aangetrokken om zich permanent in 

Gentbrugge te vestigen114. Omdat de gemeente in de onmiddellijke rand rond Gent was gelegen, 

spoorden veel mensen via een goedkoop pendelabonnement elke dag naar de stad en terug. De 

demografische aderlating van de stad naar het platteland was wegens de hoge bevolkingsdruk in 

de urbane kernen wenselijk115.  

 

Deze factoren zorgden er samen voor dat, met uitzondering van de periode 1850 tot 1860, er 

meer inwijking dan uitwijking was in Gentbrugge. Uitwijking was een vrij marginaal verschijnsel 

in de gemeente, terwijl immigratie vaker voorkwam; met name in de periode na de jaren zestig 

van de 19e eeuw. Na deze periode kwamen zich vooral heel wat tuinbouwers vestigen in 

Gentbrugge, omdat ze onder meer wegens de groeiende industriële overlast geen onderkomen 

meer vonden in de Gentse binnenstad. Een tweede belangrijke factor was de invoering van de 

octrooiwet die bedoeld was om van overheidswegen financiële hulp te verlenen aan de armen. 

Ook de toegenomen werkgelegenheid in deze periode, als gevolg van het vergroot belang van de 

industrie, oefende enige aantrekkingskracht uit116.  
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4.2. Sociale ontwikkelingen  

Gentbrugge onderging in het midden van de 19de eeuw de overgang van plattelandsamenleving 

naar industriële maatschappij. Op sociaal vlak vertaalde dit zich in een hoog aantal dagloners, die 

in de zomer op de Gentse arbeidsmarkt werden ingezet. In de winter waren ze doorgaans 

aangewezen op steun. De meeste hulpbehoevenden waren dus niet zozeer afkomstig uit de 

landbouwbevolking, maar uit het arbeidersproletariaat. Dat de politieke elite de sociale 

toestanden in de gemeente poogde te verbeteren, bleek uit de beslissing van de gemeenteraad 

om een maximale broodprijs vast te stellen117. Deze maximale kostprijs van het basisvoedsel 

werd bepaald aan de hand van de Gentse broodprijzen118.  

Toch bracht de toekomst weinig verbetering. In het crisisjaar 1849 nam het aantal 

hulpbehoevenden door de eerder vermelde cholera-uitbraak toe (cf. supra). Kortom, in het 

midden van de 19e eeuw was de toestand van de gemiddelde arbeider ronduit erbarmelijk. Deze 

noodwendige situatie werd echter niet enkel veroorzaakt door de stijging van de prijzen van de 

levensmiddelen, maar ook door de gelijktijdige daling van de lonen119.  

Ondertussen was de industrie te Gentbrugge verder tot ontwikkeling gekomen. Maar na de crisis 

van de jaren 1873 ging het bergaf met de traditionele textiel- en kleding-, de voeding- en 

genotsmiddelennijverheid, de meubel- en bouwnijverheid. Ook de landbouw bleef niet gespaard, 

waardoor vele boeren op zoek gingen naar een onderkomen in de nijverheid. Maar de industrie 

stuitte op haar eigen grenzen en deze voormalige landbouwers vonden bijgevolg slechts moeilijk 

een job. Werken tegen een lage vergoeding was vaak het enige alternatief. Tot 1880 raakte de 

werkloosheid niet teruggeschroefd. Daarbij kwam nog eens dat de Gentbrugse Weldadigheid 

zich op het einde van de 19e eeuw in een lastig financieel parket bevond. Het ging zelfs zo ver dat 

in 1902 het Bureau der Weldadigheid ontbonden werd op grond van ‘slordigheden in de 

boekhouding’. Dit betekende natuurlijk weinig goeds voor de lokale arbeiderspopulatie120.  
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Pas met de komst van de ‘grootindustrie’ te Gentbrugge, konden veel inwoners van de gemeente 

terecht in de nijverheid en hoefden ze niet meer de wijk te nemen naar bijvoorbeeld de Gentse 

industrie. Toch getuigen tal van krantenartikels van de erbarmelijke toestanden waarin de 

arbeiders in de fabrieken werkten. Het socialistische dagblad De Vooruit hekelde voornamelijk 

het conservatieve bestuur in vele bedrijven, dat, aldus de periodiek, de penibele sociale situatie 

enkel bewerkstelligde. Zo dienden de werklieden in de meeste Gentbrugse fabrieken een 

getuigenschrift voor te leggen waarin de lokale pastoor verklaarde dat de werkman of –vrouw in 

kwestie ‘een christelijk mensch is, die regelmatg en heel devotelijk ter kerke, te biechten en ter kommunie 

gaat121’. Minstens tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren de diploma’s uit het 

katholiek onderwijs of het pastoorsbriefje een doorn in het oog van de socialistische beweging. 

De behandelingen binnen sommige takken van de industrie werden door de socialisten 

‘middeleeuws en waardig van het tsarisme122’ genoemd. Werktijden van 11 tot 12 uur waren de 

Gentbrugse industriëlen zeker niet vreemd en de werklieden werden meer dan onderbetaald. 

Bovendien schemerde ook het gebrekkige hygiënische comfort, waarin de arbeiders dienden te 

overleven, in de krantenberichten door. Tot in de 20ste eeuw hadden de werklieden van de 

NMBS, de grootste werkgever uit de gemeente, slechts recht op één bad per maand en werden er 

enkel ‘krapuleuze gemakshuisjes, die gebouwd zijn op eenen hogen berg en geheeld op zijn langs den kant 

der straat123’ voorzien. Toch was het blijkbaar niet overal kommer en kwel, althans als we de 

Gentse socialisten mogen geloven. ‘Hoewel in alle nijverheidsgestichten die op onze gemeente kwamen, 

de onderdrukking van den werkman eene hoofdrol speelde, moeten wij zeggen, dat de vrijheid van den 

arbeider in de Puntfabriek op eene lofwaardige wijze geëerbiedigd werd door het bestuur124’.  

 

Het uitbreken van de ‘Groote Oorlog’ zorgde voor ontreddering in de gemeente. Meteen werd 

een afdeling van het Rode Kruis, dat in de opvang van 300 tot 400 gekwetsten voorzag, onder het 

doopvont gehouden. Ook in het Sint-Janshospitaal werden 125 bedden vrijgemaakt voor de 

verzorging van oorlogsgewonden. Tijdens de beginjaren van de oorlog werden Gent en 

omliggende gemeenten vooral geconfronteerd met de troepen vluchtelingen, die als gevolg van 

het internationale conflict in Oost-Vlaanderen neerstreken. Vrijwel alle dagen reden treinen, 

volgestouwd met gevluchte vrouwen, mannen en kinderen, de stations binnen. Anderen 
                                                       
121 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
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123 Ibidem, bijlage V  
124 Ibidem, bijlage I  
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kwamen te voet of met karren. Maar uitgezonderd de strijd tussen Melle en Kwatrecht, dat vele 

levens eiste en een enorme materiële schade tot gevolg had, ondervond de gemeente al bij al 

weinig stoffelijke schade125. Over de werkloosheid, hulp aan al deze vluchtelingen en de grote 

hongersnood, maakte men zich de meeste zorgen. Zowel het gemeentebestuur als de plaatselijke 

notabelen zetten zich in ter ondersteuning van de hulpbehoevenden. Zo werden een aantal 

organisaties, zoals Comité tot ondersteuning van de noodlijdenden, het Gemeentelijk Comiteit 

van hulp en voeding, de Bevoorradingscommissie en dergelijke opgericht. Op 2 maart 1915 werd 

zelfs een Gentbrugse afdeling van het Groene Kruis van België gesticht. Het Groene Kruis 

schonk geregeld brood en andere primaire levensmiddelen aan de ergst getroffenen. In datzelfde 

jaar zag ook “Werk van den Akker” het licht, dat zich om het lot van talloze arbeiders die het 

platteland hadden verlaten om werk te zoeken in de fabrieken, bekommerde126. De bedoeling 

was dat enkele grondbezitters hun gronden – met een totale oppervlakte van 1,20 hectare – 

kosteloos zouden afstaan. Op deze akkers zou de bevolking aardappelen kunnen telen om de 

hongersnood tekeer te gaan. De gemeente kocht ook een grote hoeveelheid stalmest aan, 

teneinde de opbrengsten te verhogen. Maar ondanks alle mooie initiatieven was de oogst gering. 

De excessieve regenval en de slechte kwaliteit van het stalmest en het plantgoed brachten slechts 

200 kilogram per perceel op. Bovendien duurde de oorlog veel langer dan verwacht. Dit bracht 

de gemeenteraad ertoe om in de fabrieksgebouwen van de Gentbrugse “Le Cottonnière de 

l’Escaut’ een centrale keuken op te zetten127.  

De oorlog plaatste de gemeente niet enkel voor sociale uitdagingen, maar bezorgde ze eveneens 

geldelijke kopzorgen. Om aan de oorlog het hoofd te kunnen bieden, werden daarom enkele 

financiële maatregelen genomen. Eerst en vooral werd een comité samengesteld om de te 

verwachten noden als gevolg van de oorlog op te vangen. Al het geld, dat men normaal aan 

feestelijkheden zou spenderen, werd opgespaard en ten behoeve van de noodlijdenden 

uitgedeeld. Men verwachtte echter dat dit bedrag ontoereikend zou zijn, zodat men een 

kortetermijnlening aanging om de volledige oorlogsschuldenlast te kwijten128.  
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Bij ontstentenis van een naoorlogse sociale geschiedenis van Gentbrugge, moeten we ons 

beperken tot de vaststelling dat na de oorlog het huisvestingsprobleem in de gemeente steeds 

nijpender werd. Het was vooral de socialistische Emiel van Sweden die deze woningennood 

aanpakte129. Maar het opeisen van bestaande leegstaande panden kon de nood niet lenigen. 

Vandaar dat men in Gentbrugge, net zoals in vele andere steden, overging tot de stichting van 

een Maatschappij voor Goedkope Woningen130. De woonwijk ‘Ter Heide’, waar de gemeente 

2000 aandelen in had, zag door deze operatie het licht131. In deze context moet men ook alle 

andere bouwinitiatieven zien, die met de industriële boost gepaard gingen.  

5. Besluit 
Uit het eerste hoofdstuk kunnen we vooral besluiten dat de Gentbrugse samenleving doorheen 

de 19de en 20ste eeuw zowel op politiek, economisch als op sociaal vlak een grote evolutie 

onderging. Vanaf het midden van de 19de eeuw tot omstreeks de twintiger jaren van de 20ste eeuw 

was in de gemeentepolitiek enkel een plaats voor notabelen voorzien. Dit monopolie van de 

notabelen werd echter in toenemende mate door industriëlen gecontesteerd, wat een grotere 

differentiatie van de gemeenteraad tot gevolg had. Deze evolutie had het ontstaan van wat we 

een politiek-industrieel complex noemden, tot gevolg. Deze sterke verankering tussen de lokale 

politiek en economie was een gevolg én een oorzaak van de industriële groei en bepaalde 

grotendeels het liberale karakter van de gemeente. Het is opvallend dat de zwanenzang van het 

liberalisme onder Louis Van Houtte met de eerste stappen in industriële zin gepaard ging.  

Daar waar de liberalen tot het begin van de 20ste eeuw voornamelijk met de katholieken in zee 

gingen, werd het politieke landschap vanaf de jaren 1910 in toenemende mate door de socialisten 

en de liberalen gedomineerd. Hoewel het Gemeentewelzijn, dat initieel werd opgericht om een 

eventuele socialistische opmars te stuiten, tot in de 20ste eeuw bleef bestaan, stond het geregeld 

ter discussie. Dit was voornamelijk een gevolg van de progressieve houding van enkele 

burgemeesters en politieke voormannen. Deze besteedden niet enkel aandacht aan de uitbouw 

van de industrie, maar trachtten ook de sociale kwestie en de werkloosheid aan te pakken. Dat 

deze pogingen echter vaak mislukten, was een gevolg van de geringe financiële middelen die de 

                                                       
129 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 398 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
130 DEJONGH (G.) en VAN WINDEKENS (P.), Van kleine landeigendom tot Vlaamse Landmaatschappij. 
Vijfenzestig jaar werking op het Vlaamse platteland (1935 – 2001), Brussel, Vlaamse Landmaatschappij, 2001, pp. 20 
131 VAN WITTENBERGHE (O.), ‘Het Gentbrugs Gemeentebestuur van 1891 tot 1926’, Jaarboek van de Heemkundige 
Genootschap Land van Rode, 1981, pp. 39 



 52

gemeente tot haar beschikking had. De gemeentelijke kas werd in belangrijke mate gespijsd door 

de inkomsten uit de grootindustrie. Bovendien bepaalde de economische conjunctuur ook haar 

uitgaven voor werkloosheidssteun.  

Ook de bevolkingsgroei was nauw gerelateerd met de industriële ontwikkeling. Zo tekende zich 

tussen 1866 en 1890, wanneer de industrie langzaam maar zeker op gang kwam, een scherpe 

demografische stijging af. Ook de volgende grote demografische groei in de jaren twintig was 

een gevolg van de industriële boost die de gemeente meemaakte en de bouwprojecten die men 

opstartte, om het groeiend aantal werklieden te huisvesten.  

Daarnaast is ook de neergang in de bevolking direct of indirect te verklaren vanuit de economie. 

Als het de gemeentelijke economie en het tuinbouw- en landbouwbedrijf minder voor de wind 

ging, tekende zich een scherpe daling in de bevolkingscijfers af. Bovendien had de economische 

malaise ook repercussies op het ziekteverloop, de armoede, een verminderde vruchtbaarheid van 

de vrouwen en een uitstel van de huwelijken.  

Ook de onnatuurlijke groei was in sterke mate afhankelijk van de economische conjunctuur. In 

tijden van economische voorspoed, werden heel wat mensen aangetrokken door de grote 

hoeveelheden landbouwgronden en de toegenomen werkgelegenheid in de fabrieken. Toch 

verliep de overgang van een plattelandsgemeente naar industriële maatschappij niet zonder slag 

of stoot. Als we de socialistische kranten mogen geloven, werkten de meeste werklieden in 

erbarmelijke omstandigheden tegen een té laag loon. Deze lage lonen waren vermoedelijk een 

onrechtstreeks gevolg van de landbouwcrisis, waardoor een groot aantal landbouwers in de 

fabrieken moesten gaan werken. Ook de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte ontreddering in de 

gemeente. De periode van en na de oorlog werd immers gedomineerd door de structurele crisis 

in de grootindustrie en de huisnijverheid. Ook de Tweede Wereldoorlog liet een sterke indruk na 

op de industrie, die na het conflict duidelijk over haar hoogtepunt heen was.  
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Hoofdstuk 2:  De geschiedenis van de hinderwetgeving 

1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het algemeen wettelijk kader waarbinnen de industrie in de 19de en 20ste 

eeuw tot ontwikkeling kwam, onderzocht. Hierbij wordt voornamelijk gefocust op de 

geschiedenis van de hinderwet.  

2. De geschiedenis hinderwetgeving in vogelvlucht 

2.1. De hinderreglementering in het Ancien Régime 

De geschiedenis van de hinderwet ving aan in het Ancien Régime, wanneer van overheidswege 

pogingen werden ondernomen om de stedelijke bevolking op een rustige en vreedzame manier 

samen te laten wonen. Men trachtte de hinderlijke ambachtelijke nijverheden, die geruime tijd 

voor het merendeel in de dichtbevolkte stadskernen neerstreken, af te stemmen op de belangen 

van de omwonenden. Zo was het niet toegelaten te veel lawaai te maken, kwalijke geuren te 

verspreiden of de buren het zonlicht te benemen132. Dit had voor gevolg dat enkele hinderlijke 

bedrijven naar de uithoeken van de stad of naar bepaalde wijken werden verbannen133. Zo 

werden de ‘vollers’ reeds op het einde van de Middeleeuwen naar de rand van de stad verwezen. 

Ook zeepziederijen en suikerfabrieken moesten, omwille van de geurhinder, de stad uit. In de 

tweede helft van de achttiende eeuw baarde ook het roten van vlas, het bleken van textiel en het 

stoken van steenkool de overheid ernstige zorgen134. Dat men vooral geurhinder, afkomstig van 

het bleken en roten als een kwalijk probleem zag, hing nauw samen met de toen gangbare 

miasmatheorie. Waar geur is, zijn ziekten, zo dacht men. Het zou duren tot de ontdekkingen van 

Pasteur en Koch eer de band tussen ziekte en bacteriën werd gelegd135.  

 

Tijdens het Ancien Regime regelde het gewoonterecht de milieuproblematiek in de stad. Het 

eigendomrecht en het recht om zich individueel te ontplooien, lagen aan de basis van dit 
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gewoonterecht. Zodoende kwam er binnen de stedelijke omgeving een lijst van afspraken tot 

stand, waaruit duidelijk bleek dat de men de teugels alsmaar strakker aanhaalde. Deze tendens 

zette zich in de daaropvolgende jaren in toenemende mate verder. Het gewoonterecht bleek 

echter ontoereikend om alle problemen het hoofd te bieden136.  

2.2. De Franse Tijd: centralisatie en uniformering.  

Het was wachten tot de Franse Tijd eer de eerste maatregelen, uitgaande van de centrale 

overheid werden geformuleerd. Tot dan toe ging het initiatief eerder van het lokaal of regionaal 

niveau uit. Maar dit gemeentelijke initiatief zorgde in elke stad of plattelandsgemeente voor 

divergerende maatregelen. Nadat de Franse Revolutiegolf in Europa was gaan luwen, gingen de 

Franse autoriteiten over tot de uniformering van de administratie, de wetgeving, het gerecht en 

dergelijke meer. Ook de hinderwetgeving ontsnapte niet aan deze rationalisatie. Krachtens het 

decreet van 14 december en 16-14 augustus 1790, werd de gemeentelijke overheid officieel 

verantwoordelijk gesteld voor de goede, maar vooral gezonde en nette werking van de 

gemeente. De lokae besturen werden aldus belast met het opstellen van regels, waar 

economische en industriële initiatieven aan werden onderworpen137.  

 

In 1791 werd een Frans decreet aanvaard dat het beleidsroer omgooide. Hoewel de vrijheid van 

ondernemen nog steeds onwrikbaar vaststond, kon de ondernemende fabrikant onderworpen 

worden aan artikels en wetten die op een later tijdstip werden bekrachtigd138. Dit decreet bood 

echter geen oplossing voor de regionale differentiatie, die vooral door een gebrek aan 

wetenschappelijke kennis werd gevoed. Van de ene op de andere dag werden de gemeenten 

immers belast met de taak hinder aan banden te leggen. Uiteraard was men niet goed op de 

hoogte van deze problematiek, zodat sommige gemeenten te streng of te laks reageerden. Om 

aan de toegenomen problemen het hoofd te kunnen bieden, moest de centrale overheid het 

initiatief nemen tot het opstellen van een uniforme reglementering139.  
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2.2.1. De decreten van 21 april en 15 oktober 1810: het beginpunt van een lange 

geschiedenis 

‘The industrial pollution of the 19th century had a consequence of great importance: the beginnings of a 

national anti-pollution legislations, no longer aiming at isolated factories or workshops, but at certain 

branches of industry as a whole140’. De geschiedenis van deze wetgeving begon op 21 april 1810, 

wanneer men overging tot de uitvaardiging van een wet die bedrijven aan een toelating van het 

departement waar zij gevestigd waren, onderwierp. Maar ook deze reglementering ‘relatif aux 

manufactures qui répandent une odeur insalubre et incommode’, liet de aangehaalde departementale 

verschillen verder bestaan. Uiteindelijk was het Napoleon die, ten einde aan de klachten bij 

monde van de omwonenden tegemoet te komen, op 15 oktober van datzelfde jaar het eerste 

nationaal decreet uitschreef die de hinder afkomstig van economische activiteiten, aan banden 

legde. Bedrijven die schadelijke en vervelende geuren voortbrachten, dienden een vergunning 

aan te vragen alvorens ze de deuren mochten openen141. Maar dit reglement schreef enkel het 

toezicht op de vestiging van nieuwbakken firma’s voor. Milieubelasting en –hinder werd 

onaangeroerd gelaten en behoorden dus niet tot de primaire bezorgdheid van de overheden142. 

Met andere woorden, niet de gevolgen voor het milieu, maar enkel de schadelijke consequenties 

voor de gezondheid werden in acht genomen143. Bovendien betekende deze nationale 

maatregelen geenszins dat het vrije initiatief van de gemeenten of departementen werd 

gebannen. De gemeentelijke en provinciale autonomie ten aanzien van de centrale regering bleef 

zeer groot144. 

 

De hinderlijke onderneming werden in drie subcategorieën in orde van dalende overlast 

ingedeeld145. De bedrijvengroep van de eerste klasse, diende zich buiten de woonzones te 

vestigen146. Deze nijverheden moesten hun aanvraag openbaar maken door in een straal van vijf 

kilometer plakkaten te verspreiden, zodat alle omwonenden kennis kon nemen van de mogelijke 
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komst van een fabriek. De uiteindelijke vergunning werd uitgevaardigd door de Raad van 

State147. Bedrijven die ondanks alle reglementeringen de openbare gezondheid, de landbouw of 

het collectief belang schaadden, konden op grond van deze reglementering worden verplicht de 

deuren te sluiten148.  

De tweede categorie werd geacht minder schade op te leveren en hinder te veroorzaken aan de 

omgeving. Zij mochten zich wel in de woonkernen vestigen, met dien verstande, dat ze de 

garantie boden dat hun productie geen kwaad zou berokkenen aan de omwonenden. Voor het 

bekomen van hun vergunning moesten zij langs de prefect passeren. Alvorens echter een 

vergunning verkregen werd, diende een aanvraag ingediend te worden bij diens sous-prefect. 

Deze laatste moest dan op zijn beurt een officieel rapport opmaken nadat de burgemeester van 

de gemeente in kwestie een onderzoek ‘de commodo et incommodo’ had ingesteld149.  

Ondernemingen van de derde klasse mochten reeds met goedkeuring van de onderprefect en na 

gemeentelijk advies de productie aanvatten. Om reden van de geringe overlast die zij 

veroorzaakten kreeg enkel deze categorie de toelating zich te vestigen in woonzones150. 

 

De eerste twee klassen moesten volgens dit decreet worden onderworpen aan het onderzoek ‘de 

commodo et incommodo’. De lokale overheden moesten zich dus ontvankelijk stellen voor de 

eventuele klachten en grieven die de omwonenden uitten151. Hielp dit protest niet, dan kon men 

nog altijd in beroep gaan tegen de verleende vergunning. Het beroep werd behandeld door de 

overheid die een trapje hoger stond dan degene die de vergunning had verleend. Zo diende 

beroep tegen derdeklasse bedrijven te worden behandeld door de prefect. Beroep tegen 

ondernemingen van de tweede klasse moest worden ingediend bij de Conseil d’Etat, die ook de 

beroepsprocedure tegen eerste klasse bedrijven kreeg toebedeeld152.  

 

Hoewel men met het decreet van 1810 de eerste stappen in de goede richting zette, bleef deze 

regelgeving voornamelijk een preventief reglement. De repressieve controlemiddelen bleven 

beperkt, hoewel de reglementering de Raad van State wel in de mogelijkheid stelde wanneer 
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overlast werd vastgesteld, een eerste klasse onderneming te verplichten de activiteiten te staken. 

Zoals hierboven reeds aangehaald, genoot enkel het collectief belang, de landbouw en de 

openbare gezondheid de prioriteit boven de wezenlijke vervuiling van de grond, de lucht of het 

water. Bovendien verwachtte men van de omwonenden nog steeds een zekere mate van 

tolerantie, waardoor de overheid de overlast niet in alle gesignaleerde gevallen even strikt 

aanpakte153. Overlast was één van de consequenties van de economische welvaart die men er 

maar bij moest nemen154.  

2.3. De Hollandse Periode 

2.3.1. Het decreet van 31 januari 1824: de hinderwetgeving bijgesteld 

Al snel bleek dat het vroeg 19de-eeuwse hinderdecreet weinig zoden aan de dijk zette. Om die 

reden verving koning Willem I het Napoleontisch decreet uit 1810 door het Koninklijk Besluit 

van 31 januari 1824. Niet enkel bedrijven die hinder, maar ook fabrieken die gevaar en schade 

voor het collectief veroorzaakten, werden verplicht een vergunning aan te vragen155. Bovendien 

stipuleerde de wetgever dat in het vergunningsverzoek ook het doel van de exploitatie, de 

gebruikte productieprocédés, evenals de omvang van de verwachte productie dienden 

gespecificeerd te worden156. Dat de regering zich deze keer niet enkel op de geurhinder 

toespitste, was een grote vernieuwing. Dit besluit vormde dan het fundament voor de verdere 

Nederlandse en later Belgische hinderreglementering157. Door ondernemingen te verplichten 

technische voorzieningen te treffen, initieerde men daarenboven ook de aard en de omvang van 

verontreiniging aan te pakken. Deze reglementaire innovatie was natuurlijk ook een gevolg van 

de wetenschap die met rasse schreden vorderde. Onderzoekers uit verschillende takken van de 

wetenschap, zochten naar procédés om bijvoorbeeld afvalproducten te verwerken en 

rookuitstoot te verminderen158.  
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Hoewel het Napoleontisch decreet dringend aan vervanging toe was, werden de 

bedrijfsindelingen behouden. Enkel de autoriteit tot wie de vergunningsplichtige zich moest 

wenden, werd gewijzigd. Zo moest het staatshoofd zijn zege geven over de inplanting van eerste 

klasse bedrijven. De ondernemingen van de tweede categorie moesten voor hun vergunning bij 

de Gedeputeerde Staten aankloppen. Maar de grootste verandering was wellicht dat nu ook de 

derde klasse bedrijven, die als weinig schadelijk werden aanzien, aan een ‘de commodo et 

incommodo’-onderzoek werden onderworpen159.  

Om de beroepsprocedure tegen de beslissingen van de bevoegde overheden te vergemakkelijken, 

werd in 1824 het Kroonberoep, dat voorzag in een rechtsbescherming met betrekking tot 

hinderkwesties opgericht. De uitspraak in beroep werd evenwel niet door een onafhankelijke 

rechter, maar door een hogere bestuursinstantie geleverd. Ten einde toch enige garantie tegen 

machtswillekeur te bieden, werd de afdeling ‘geschillen’ van de Raad van State belast met de 

voorbereiding van de beslissing160.  

 

Niettegenstaande deze wetgeving voor het eerst iets leek te willen doen aan de industriële 

hinder, vertoonde ze nog enkele kinderziektes. Geregeld bestond er twijfel over hoe een 

vergunning moest worden toegekend. In dit geval was de lokale gemeentelijke overheid bevoegd 

de knoop door te hakken. Bovendien werden de bevoegde besturen ook weinig machtsmiddelen 

toebedeeld om vergrijpen aan te pakken. Zo werd er niet voorzien in de oprichting van een 

toezichtorgaan, dat de controle over de effectieve naleving van de vooropgestelde voorwaarden 

bewaarde 161.  

2.4.  Onafhankelijk België: ‘L’Union fait la force’?  

2.4.1. Het Koninklijk Besluit van 1849: het bundelen van de vigerende wetgeving 

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1849 werd het KB van 1824 te enen male vervangen. De 

economische crisis van het moment zorgde ervoor dat zowel de katholieken als liberalen de 

industrialisatie wouden terugschroeven en de prioriteit aan de proto-industriële maatschappij 

wouden geven. Ook de landbouw moest en zou de belangrijkste economische pijler blijven. De 
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progressieven van hun kant waren hier niet mee akkoord en wensten de industrie verder aan te 

zwengelen. Arbeiderswelzijn en de gezondheid van de omgeving waren secundair. Uiteindelijk 

zouden deze progressieven het pleit winnen162. 

Eigenlijk was dit besluit slechts een compilatie van de vigerende wetgeving, die tussen 1824 en 

1849 via ministeriële omzendbrieven werd geregeld. Dit maakte dat men op de duur het bos 

door de bomen niet meer zag. Om deze vigerende wetgeving transparant te maken, besliste men 

ze te bundelen in één Koninklijk Besluit. Deze reglementering was zeker geen overbodige luxe, 

want de industrie evolueerde in sneltempo. De indeling uit 1824 was niet meer up-to-date en 

bijgevolg niet langer bruikbaar163. Bovendien kwam men tot de constatatie dat de recente 

industriële ontwikkelingen nieuwe regels eisten, ten einde het belang van de ondernemer, het 

collectief en de administratie op elkaar af te stemmen. Verder bemerkte men dat enkele 

problemen onbesproken bleven in de reglementering van 1824. Dit was vooral het geval met de 

arbeidersbelangen164. Hoewel het KB van 1849 in dit arbeidsopzicht vernieuwend was, werden de 

oorspronkelijke fundamenten uit de Franse en Hollandse Periode toch grotendeels onaangeroerd 

gelaten165. Bedrijven van de eerste klasse, die omwille van hun hinderlijk karakter nog steeds uit 

de stadskernen werden geweerd, dienden de vergunning te verkrijgen van het staatshoofd (lees: 

de minister van Binnenlands Zaken). Tweedeklasse ondernemingen werd een vergunning 

verschaft door de Bestendige Deputatie en de minst hinderlijke fabrieken dienden de 

toelatingsvergunning van het schepencollege te bekomen166. Of ondernemingen uiteindelijk hun 

felbegeerde vergunning verkregen, was afhankelijk van de resultaten van het onderzoek ‘de 

commodo et incommodo’. Ook hier konden particulieren, die hun belang geschonden zagen, 

hun grieven uiten. Meer zelfs, de stadsbewoners werden in de mogelijkheid gesteld zich 

burgerlijke partij te stellen in beroepsprocedures. In dit geval moest het hoogste gerechtshof 

beslissen of de vergunning al dan niet werd vernietigd167.  

De overheid stelde evenwel alles in het werk om klachten en beroepsprocedures te vermijden. 

Daarom onderwierp men de industriële initiatiefnemers aan beperkende maatregelen, ten einde 
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de omwonenden alle overlast te besparen en de veiligheid van de werknemers te vrijwaren. 

Vanaf nu werd van de ondernemer geëist dat wanneer hij zijn bedrijf wenste uit te breiden, te 

verbouwen of de indien bedrijfsactiviteiten meer dan twee jaar hadden stilgelegen, een nieuw 

vergunningsverzoek in te dienen. Al wie deze regels aan zijn laars lapte, riskeerde een fikse boete 

of kon zijn vergunning kwijtspelen168.  

2.4.2. Het Koninklijk Besluit van 29 januari 1863: de transformatie van de 

hinderwetgeving  

Ook het bovengenoemde Koninklijk Besluit uit 1849 zorgde in de negentiende eeuw voor heel 

wat onduidelijkheden. De wetgever had de grootste moeite het overal uniform doorvoeren van 

het besluit. Dit kwam doordat de lokale besturen de nationale bepalingen soms volledig links 

lieten liggen169. ‘Bij gelegenheid van reclamatiën […] is er mij gemeld geworden dat in vele gemeenten de 

plaatselijke overheden nalaten zich stipt te gedragen naar de vragen tot voorwerp hebbende de oprichting 

van een gevaarlijk, ongezond of ongemakgevend gesticht. Deze nalatigheid is laakbaar. Behalve dat zij bij 

de ondergeschikte overheden eene betreurlijke verslapping in de vervulling hunner plichten verraadt, kan zij 

zeer erge bezwaren te weeg brengen onder het opzicht der behoeften van de openbare gezondheid en 

veiligheid170.  

Dit was meteen één van de redenen waarom de minister van Binnenlandse Zaken zijn schouders 

onder de verduidelijking van de nieuwbakken hinderwet zette. Ondertussen werd ook nog steeds 

aan het besluit gesleuteld. Dit leidde in 1863tot de transformatie van de hinderwetgeving. Eerst 

en vooral hield het Koninklijk Besluit uit 1863 een vereenvoudiging van de formaliteiten voor de 

aanvraag van een vergunning in. Bovendien decentraliseerde men de toekenning van de 

vergunningen. Vanaf nu was het ook niet meer nodig om voor productiewijzigingen een nieuwe 

aanvraag in te dienen171. Het KB bevestigde echter wel dat de verduidelijking van de aard van de 

beoogde onderneming, de gebruikte productieprocessen, de machines en de verwachte 

productie en hoeveelheid te stockeren goederen nog steeds vereist werd172. ‘De vragen tot toelating 

in zake van gevaarlijke, ongezonde of ongemakgevende gestichten, den aard van het gesticht, het voorwerp 

der exploitatie, de in ’t werk te stellen toestellen en doenwijzen alsook de nabijkomende hoeveelheden te 
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fabrikeeren of in magazijn te leggen voortbrengselen aanduiden; zij doen daarenboven de maatregelen 

kennen ontworpen om de bezwaren te verminderen waartoe het gesticht zou kunnen aanleiding geven, 

zoowel voor de werklieden gehecht aan de exploitatie als voor de geburen en het publiek173.  

Deze bepalingen moeten volledig in het toenmalig liberaal kader worden gezien. Toen de 

economische crisis in 1948-1849 overwonnen leek, wenste men de industrie zoveel mogelijk te 

stimuleren. Oftewel, zo weinig mogelijk aan beperkende hinderwetten te onderwerpen. Zo 

verklaarde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Vandenpeerenboom, dat het in het 

belang van de administratie zelf was, de onnodige formaliteiten te vereenvoudigen174. Zodoende 

onderscheidde men slechts twee bedrijfscategorieën175, die op hun beurt nog eens waren 

onderverdeeld in twee aparte indelingen176. Vooreerst onderscheidde men de bedrijven waarvoor 

een vergunning van de Bestendige Deputatie werd vereist. De tweede groep behelsde de 

fabrieken die een vergunning bij het college van schepenen en burgemeester konden verkrijgen. 

Ondernemingen of buurtbewoners die niet akkoord waren met het gehele aanvraag- en 

vergunningsproces konden hiertegen in beroep gaan bij de Bestendige Deputatie. De machtiging 

van de gemeentebesturen liet echter vaak te wensen over: ‘Deze regel wordt gewoonlijk gevolgd door 

de Schepenencolleges, maar de inhoud van het bericht is soms zoo kortbondig dat het geenszins mogelijk is 

zich een gedacht te vormen over de belangrijkheid van het te machtigen gesticht. […] In gemeen overleg met 

het Algemeen Arbeidtoezicht acht ik het noodzakelijk dat in het vervolg meer duidelijkheid aangewend 

worde in de berichten waarbij aan de belanghebbenden de vragen tot machtiging der gevaarlijke gestichten 

bekend gemaakt worden177.   

 

De daaropvolgende liberale regeringen brachten slechts enkele wijzigingen toe aan dit Koninklijk 

Besluit. Ze zetten zich wel in om dit KB overal uniform ingang te laten vinden, teneinde 

concurrentievervalsing te slim af te zijn. De versoepeling van de hinderwetgeving was namelijk 

een zwaard dat aan twee kanten sneed. Het mocht de vergunningsprocedure dan wel versnellen 

en vergemakkelijken, wat de verdere industrialisatie ten goede kwam, maar uiteenlopende 

interpretaties van de wetgeving bleven bestaan178. Zo hield elke gemeente er blijkbaar een andere 
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methode van aanplakking en machtiging op na: ‘Ik heb de eer uwe aandacht te vestigen op de praktijk 

tegenwoordig gevolgd in verscheidene gemeentebesturen van het rijk, aangaande de uitplakking der 

beslissingen genomen krachtens het Koninklijk Besluit van 29 januari 1963, betreffende de wijze van 

machtiging en de bewaking der gestichten als gevaarlijk, ongezond of ongemakgevend. In plaats van over te 

gaan tot de uitplakking in extenso, bepalen de beoogde besturen er zich bij een enkel bericht af te kondigen 

meldende de toekenning of de verwerping der gevraagde machtiging, met de dagtekening der beslissing’179. 

Daarnaast maakten sommige steden en gemeenten er zich makkelijk vanaf door ‘de bepalingen 

van artikel 1, laatste alinea, van het Koninklijk Besluit van 29 januari 1963, uit het oog te verliezen. Als het 

op te richten gesticht verscheidene soorten van uitbatingen omvat, tot verschillige klassen behoorende, laten 

zij de uitbating, die tot de tweede klas behoort, toe en doen, vervolgens eene bijzondere toelating aanvragen 

voor deze welke in de eerste klas gerangschikt is180.’  

2.4.3. De wet van 5 mei 1888: de consolidatie van de hinderwetgeving 

Op 5 mei 1888 werd een nieuwe wet met betrekking tot de inplanting van gevaarlijke, 

ongezonde en hinderlijke ondernemingen en de plaatsing van stoomtuigen en –ketels 

goedgekeurd181. Dit besluit was er echter zonder een reeks voorbereidende maatregelen nooit 

gekomen. Zo werd op 27 december 1886 het Koninklijk Besluit uit 1863 vervolledigd. Dit besluit 

had tot doel ‘de gezondheidsvoorwaarden binnen de gestichten te verzekeren’. De onderverdeling in 

twee klassen werd gewijzigd in ‘1° diegenen welke door de gevaren die zij aanbieden voor de 

gezondheid of de veiligheid van den werkman, voortaan zullen onderworpen zijn aan een strenger regiem 

van toelating en toezicht; 2° diegene welke, uit reden van hun gering gevaar of geringe bezwaren kunnen 

onderworpen worden aan een eenvoudiger en sneller regiem van toelating, terwijl zij gerangschikt blijven in 

de 2de klas der gestichten beheerd bij koninklijk besluit van den 29 januari 1863182’.  

Deze besluiten luidden een periode in waarin de arbeidersbelangen voortaan meer op de 

voorgrond zouden komen te staan. Bovendien werden, met het oog op het verzekeren van de 

gezondheid van de werklieden binnen de werkhuizen, de bepalingen op de politie van 

gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke gestichten in 1887 hernieuwd. Dit reglement was daarnaast 

een reactie op het gedeeltelijk in gebreke blijven van het gemeentelijk initiatief: ‘De politie der 

openbare gezondheid behoort aan de gemeenten. Indien, bijvoorbeeld, het toezicht der zuiverheid van de 

eetwaren te wenschen laat, indien de gezondheidsvoorwaarden der huisvestingen van armen niet voldoende 
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gewaarborgd zijn, is de gemeentelijke overheid verantwoordelijk voor dien staat van zaken. Onze richtende 

wetten laten aan het Gouvernement niet toe deze voorwerpen te reglementeeren. Het is nochtans nodig te 

denken aan de maatregelen om de gemeenten te helpen hare taak beter te vervullen. Wellicht zal het zelfs 

noodzakelijk zijn te dien einde de rechtstreeksche tusschenkomst van het Staatbestuur te regelen. Onlangs 

heeft Uwe Majesteit zelve de noodzakelijkheid uitgeroepen om meer doeltreffende maatregelen te nemen met 

het inzicht een einde te stellen aan de vervalsching der eetwaren. Betreurenswaardige feiten worden 

vastgesteld. Maar er bestaat eene belangrijke uitzondering op het beginsel der uitsluitelijke bevoegdheid der 

gemeente in zake van gezondheid. Zij betreft de fabrieken, manufacturen, de werkuizen, enz, die bekend 

staan als gevaarlijk, ongezond of ongemakgevend183. 

 

De uitvoering van het Koninklijk Besluit van 1888 werd aan het pas opgerichte Ministerie van de 

Nijverheid en de Arbeid gedelegeerd. De bepalingen en voorwaarden die de bescherming op de 

werkvloer garandeerden, gingen vanaf nu deel uitmaken van een nieuwe en aparte wetgeving. In 

het daaropvolgende jaar werd de Inspectie van Arbeid en Gevaarlijke, Ongezonde en Hinderlijke 

Bedrijven onder het doopvont gehouden. Dit controleorgaan ontstond uit de symbiose van de 

arbeidsinspectie en de controle op hinderlijke en gevaarlijke ondernemingen, waarvan hoger 

sprake184. In de daaropvolgende jaren zagen nog meer arbeidsbepalingen het licht. In 1888 kwam 

een wetgeving betreffende de industrie tot stand, maar deze bevatte nauwelijks nieuwe 

elementen. Dat de klemtoon meer op de arbeider kwam te liggen had waarschijnlijk te maken 

met het ontstaan van de Belgische Werklieden Partij in 1885, die duidelijk een stempel op het 

beleid wist te drukken. Ook de crisis van begin jaren 1870 dreef het arbeidersprotest op de 

spits185.  

 

Het KB van 1863 en de hierboven vermelde bepalingen van 1888, bepaalden voor het grootste 

deel het uitzicht en de inhoud van de dossiers ‘de commodo et incommodo’ tot de grote 

staatshervorming van de jaren 1980186. Dat het de dossiers soms aan volledigheid ontbrak, lag aan 

de lakse houding van de ondernemer en de provinciale en gemeentelijke overheden (cf. 

inleiding). Tot in de jaren ’40 en ’50 tikte de centrale overheid de gemeentelijke en stedelijke 

                                                       
183 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1887, deel 1, n°87, pp. 496 
184 BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, 
Academia Press, 2000, pp. 246 
185 VERBRUGGEN (C.), De stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het negentiende-
eeuwse Gent, Gent, Academia Press, 2002, pp. 33-34 
186 VANTHEMSCHE (G.), VAN DEN EECKHOUT (P.), Bonnen voor de studie van het hedendaags België 19de-20ste 
eeuw, Brussel, VUB Press, 2003, pp. 98 



 64

overheden geregeld op de vingers. ‘Mijn aandacht werd herhaalde malen getrokken op den overdreven 

duur der onderzoeken van commodo et incommodo, waar de gemeentebesturen toe overgaan, bij aanvragen 

tot het in bedrijf nemen van vergunningsplichtige inrichtingen, hetzij dat het onderzoek zelf traag wordt 

geleid, hetzij dat, na het sluiten van het onderzoek, het bundel niet terug ingezonden wordt bij het 

Provinciaal bestuur. De beslissingen krijgen daardoor vertraging, die niet te verrechtvaardigen is en soms 

zeer schadelijk is voor de verschillende belanghebbende. In sommige gevallen zijn zelfs bescheiden zoek 

geraakt’ 187.  

                                                       
187 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1931, n° 18, pp. 175- 176 



 65

III. Milieuhinder te Gentbrugge: perceptie en 

regulering 

Hoofdstuk 3:  Definities in het onderzoek naar milieuhinder 

1. Inleiding 
Milieuhinder en milieuvervuiling zijn veel gebruikte begrippen. Toch komt men vaak tot de 

vaststelling dat ze vaak verkeerdelijk of in een foute context worden gebruikt188. Desondanks is er 

een brede waaier aan monografieën en dissertaties rond milieuhinder en – vervuiling verschenen. 

Vooreerst is er heel wat inkt gevloeid over de stedelijke en rurale milieuhinder in de pre-

industriële tijd. Vooral Peter Poulussen189 en Pottier en Maclot190 hebben zich hier verdienstelijk 

gemaakt. Belangrijk zijn ook de studies van Faber, Dierderiks en Hart over de Nederlanden in de 

moderne tijden191. 

Ook de periode na de opkomst van de grootindustrie na de Industriële Revolutie is uitvoerig 

behandeld in een aantal overzichtswerken. Naast een veelheid aan dissertaties, gemaakt aan de 

Gentse Universiteit onder leiding van Prof. E. Thoen, over onder andere Antwerpen, Aalst, 

Oudenaarde, Brugge en dergelijke, is vooral het werk van Christophe Verbruggen192 het 

vermelden waard. In ‘De stank bederft onze eetwaren’ gaat hij op zoek naar de reacties op de 

chemische nijverheid in de Gentse binnenstad.  

 

Opmerkelijk is dat deze overzichtswerken zich letterlijk steeds tussen de stadswallen afspelen. 

Dit is vermoedelijk het gevolg van de overtuiging dat in dorpen of randgemeentes een 

dorpsmentaliteit aanwezig was, die geen of veel minder klachten tegen de industrie zou 
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gegenereerd hebben193. Het is inderdaad waar dat de binnenstad dichter bevolkt was en de kans 

op klachten bijgevolg reëler was. Toch is het fout a priori uit te gaan van een achtergebleven 

dorpsmentaliteit waar per definitie geen plaats was voor protest. Men kan ook van de 

omgekeerde redenering uitgaan; namelijk dat de komst van industrie in de landelijke 

randgemeentes een grotere schokgolf veroorzaakte, temeer omdat vanaf het einde van het 

Ancien Regime nijverheden zoveel mogelijk uit de stadskern werden geweerd. Dit was het 

gevolg van het feit dat de binnenstad, die tot het midden van de 19de eeuw steevast het mikpunt 

van alle kritiek was geweest, zich langzamerhand van de vervuilende bedrijven ontdeed. Parallel 

hiermee werd stilaan het omliggende platteland geassocieerd met stinkende fabrieken194. Het lijkt 

dus verantwoord in deze dissertatie milieuhinder en –vervuiling in een semi – industriële 

gemeente onder de loep te nemen.  

Toch waren de hierboven geschetste standaardwerken belangrijk voor deze studie. Met de 

bevindingen van genoemde auteurs in het achterhoofd wordt vooreerst getracht een klare 

definitie te formuleren omtrent het begrip milieuhinder. In een tweede hoofdstuk wordt de 

houding van de drie actoren – de overheid, de bevolking en de industrie – gekenschetst op basis 

van de dossiers ‘de commodo et incommodo’ en uitgegeven bronnenmateriaal zoals het 

Provinciaal Bestuursmemoriaal en de notulen van de Gentbrugse Gemeenteraad.  

2. Enkele mogelijke definities van milieuhinder 
Zoals Poulussen reeds terecht aanstipte, is het van cruciaal belang een duidelijke omschrijving 

van het concept milieuhinder te formuleren ten einde eenstemmigheid te bereiken over de 

inhoud van het begrip195. De term milieuhinder is opgebouwd rond twee termen; ‘milieu’ en 

‘hinder’. Milieu wordt doorgaans gedefinieerd als de som van biologische, fysische en chemische 

factoren die het overleven van elk levend wezen bestendigd. Van deze vernoemde factoren 

wordt daarenboven aangenomen dat ze in constante wisselwerking met mens en dier staan196.  

Een doorzichtige definitie van het begrip hinder blijkt minder voor de hand te liggen. Vooreerst 

dient het verschil tussen milieuhinder en milieuvervuiling te worden aangehaald. Ondanks een 

feitelijk en duidelijk onderscheid tussen beide begrippen onmogelijk is, heeft milieuvervuiling 
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een duidelijk en effectief schadelijk effect op gezondheid van de mens en zijn omgeving197. Deze 

‘effectieve’ pollutie werd in 1965 door ‘The Commitee on Pollution of the U.S. National 

Research Council’ omschreven als ‘de ongewenste verandering in de fysische, chemische en biologische 

karakteristieken van lucht, aarde en water waardoor menselijk leven of elk ander leven schadelijk aangetast 

kan of zal worden’198. De eerder ‘subjectieve’ hinderproblemen hebben meer te zien met de 

aantasting van de levenskwaliteit199. Ondanks de verschillende vormen van hinder – zoals lawaai-, 

geur- of rookhinder – objectief kunnen worden waargenomen en ze schadelijk kunnen zijn voor 

de openbare gezondheid, situeert deze vorm van pollutie zich meer in de subjectieve sfeer. Dat 

betekent dat bijvoorbeeld een gedurige geuroverlast als gevolg van een industriële inplanting 

voor de ene persoon hinderlijk zal zijn, maar voor de andere niet200.  

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat een duidelijke omschrijving van het concept milieuhinder 

geen sinecure is, poogde Peter Poulussen een werkbare definitie te formuleren die bruikbaar kan 

zijn voor historisch onderzoek. Poulussen omschrijft pre-industriële milieuhinder als ‘de mate 

waarin de bevolking uit de pre-industriële maatschappij een activiteit als vervelend, beperkend of schadelijk 

ervoer’201. Bij zijn definitie liet Poulussen zich inspireren door J. Faber die oppert dat tussen 1500 

en 1800 sprake was van milieuaantasting. Vooral de reagerende mens staat centraal in zijn these: 

‘wanneer uit klachten en overheidsmaatregelen tengevolge van die klachten blijkt dat de mensen overlast 

ondervinden van stank, hitte en geluidshinder, alsmede van ziekteverwekkende hoedanigheden van bodem, 

lucht en water’202.  

Het grote verschil tussen Poulussen en Faber is dat de eerste het hinderbegrip verruimde. Met 

zijn antropocentrische omschrijving tracht hij immers ook de overlast bloot te leggen waartegen 

geen protest kwam203. Bovendien oppert Poulussen dat aantasting of milieuverontreiniging ons 

te modern in de oren klinken. Daarenboven mag men niet vervallen in het extrapoleren van de 

begripsinhoud uit onze tijd naar een voltooid verleden tijd.  Ten slotte zorgt hij met deze 
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uitgebreide definitie dat enkele bepalende aspecten van de leefmilieuproblematiek niet in de 

vergeetput geraken204.  

Om dit alles te bereiken maakt Poulussen twee noodzakelijke assumpties. Enerzijds gaat het om 

een geheel van meerdere onderling samenhangende factoren, zoals demografische, economische 

en culturele elementen. Anderzijds stelt hij de mens centraal, die het milieubegrip zin en 

betekenis verleent. ‘Het is immers de zich ruimtelijk manifesterende mens die de kwalitatieve en 

kwantitatieve normen bepaalt die het begrip milieuhinder inhoud geven’205. Elke historisch hanteerbare 

definitie moet volgens de auteur dan ook uitgaan van ‘de handelende mens als centrum in een 

dynamische werkelijkheid’206.  

Lucas Reijnders207 schetst een heel ander verhaal. Volgens hem zijn milieuproblemen het gevolg 

van menselijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit brengt hem ertoe de 

milieuproblematiek op te delen in drie subcategorieën. Eerst en vooral is er de vervuiling van het 

leefmilieu door schadelijke stoffen, straling of lawaai. Vervolgens onderscheidt hij het 

verdwijnen van gewenste of bedoelde natuurlijke soorten of systemen. Als gevolg hiervan 

ontstaan nieuwe ongewenste natuurlijke soorten of systemen. Ten slotte kenschetst hij het 

excessief gebruik van productiefactoren zoals grond en onvernieuwbare en vervangbare 

grondstoffen waardoor de volgende generaties in de moeilijkheden komen208.  Wanneer we ons 

historisch onderzoek inpassen in de definitie van Reijnders, wordt duidelijk dat milieuhinder 

voornamelijk in de eerste categorie moet ondergebracht worden.  
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Hoofdstuk 4:  De houding van de overheden jegens de 

industrie 

1. Inleiding 
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de houding van de verschillende betrokken actoren 

tegenover de industrie. Eerst komen de overheden aan de beurt, die zich op drie niveaus 

situeren. Ten eerste was er de nationale overheid die een algemeen wettelijk kader schiep 

waarbinnen de twee andere overheden, de provinciale en gemeentelijke of stedelijke, een grote 

mate van bewegingsvrijheid toebedeeld kregen.  

Concreet wordt in dit onderdeel een antwoord gezocht op de hamvraag welke motieven achter 

het nationale, provinciale en gemeentelijke beleid schuilgingen en hoe zich dit concreet uitte in 

de vergunningspraktijk. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen de ‘theoretische’ 

houding van de overheden en haar werkelijk standpunt ten overstaan van de industrie en de 

omgeving. Meer bepaald wordt onderzocht hoe de maatregelen die de respectievelijke machten 

voorstelden in het Bestuursmemoriaal of het Gemeenteblad en de werkelijke regulering in de 

dossiers ‘de commodo et incommodo’ zich verhouden. Daarnaast wordt in dit onderzoek gepeild 

naar de mate waarin de bestuurlijke overheden rekening hielden met de klachten van de 

omwonenden. Met andere woorden stellen we ons de vraag of de bevolking middels de 

klachtenbrieven haar stempel kon drukken op het provinciale en gemeentelijke beleid. In dit 

opzicht kan ook het gewicht dat de adviesorganen in de vergunningsschaal legden, worden 

bekeken.  

Dit impliceert dat in de vergunningspraktijk verschillende actoren met en naast elkaar 

opereerden. Vandaar lijkt het interessant ook de spanning tussen deze verschillende actoren, 

zijde de verschillende overheden onderling en hun verhouding tot de bevolking en de 

adviesinstanties verder onder de loep te nemen. De conclusies die uit deze studie worden 

getrokken, zullen in het reeds bestaande onderzoeksveld worden gesitueerd. Hierbij zal vooral 

aandacht uitgaan naar de bijzondere houding van het Gentbrugs gemeentebestuur.  
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2. De nationale overheid 

2.1. Inleiding 

Omdat reeds uitgebreid werd ingegaan op de geschiedenis van de nationale hinderwetgeving in 

het laatste hoofdstuk van het eerste deel (cf. supra), zal het nationale wettelijke kader hier niet 

meer in extenso worden behandeld. Bovendien werd hier, in tegenstelling tot vele andere 

scripties, geen onderzoek van het Belgisch Staatsblad gedaan. Omdat de wetgeving, vervat in de 

‘moniteur’ uiteraard voor het ganse land gold, wens ik de onderzoeksresultaten van deze studies 

niet opnieuw te behandelen. We leggen daarom uitsluitend de nadruk op de concrete interventie 

van de nationale overheid binnen de vergunningspraktijk.  

Zoals we hierboven reeds zagen, kreeg de Bestendige Deputatie bij Koninklijk Besluit van 1863 

de volledige verantwoordelijkheid over de toekenning van de eerste klasse bedrijven. Enkel 

indien er beroep kwam tegen een beslissing van de provinciale overheden, diende het 

staatshoofd een definitieve uitspraak te doen (cf. supra). Uiteraard werd deze rol in de praktijk 

door het ministerie vervuld. Dit ministerie onderging herhaaldelijke keren een naam- en 

bevoegdheidswijziging. Vanaf de Belgische onafhankelijkheid tot en met de oprichting van een 

Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken op 16 juni 1884, ressorteerde de 

bevoegdheid over de embryonale industrie onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Ongeveer tien jaar later in 1895 werd het Bestuur van de nijverheid en het Beheer van de mijnen 

van dit ministerie afgesplitst en werd ze ondergebracht in een apart Ministerie van Nijverheid en 

Arbeid. Ook het arbeidsambt dat in 1894 het licht zag, werd bij dit departement gevoegd209. Met 

de komst van de Duitse bezetter werden aanzienlijke wijzigingen toegebracht aan de structuur 

van dit ministerie. Conform de Duitse nationaliteitenpolitiek, werd het ‘federale’ ministerie 

opgesplitst in twee afzonderlijke departementen; één voor Vlaanderen, met hoofdzetel te Brussel 

en één voor Wallonië die in Namen resideerde. Na de Wereldoorlog viel het departement terug 

in zijn oude plooien, maar werd het additioneel de bevoegdheid over de ravitaillering 

toebedeeld210. Belangrijker is dat in 1919 het toezicht over de arbeid en de ‘gevaarlijke, 

ongezonde of hinderlijke bedrijven’ onder het doopvont werd gehouden. Ook de Medische 

Arbeidsdienst werd in de nadagen van de oorlog opgericht en zou zich later ontpoppen tot een 
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adviesorgaan in de vergunningsprocedure (cf. infra)211. Parallel met de groeiende bezorgdheid om 

de arbeider kreeg het ministerie op 17 december 1932 eveneens de bevoegdheid over de 

maatschappelijke voorzorg en de volksgezondheid. Deze taak zou het op zich blijven nemen tot 

het op 27 januari 1959, ten gevolge van de maatschappelijke mutaties, deze voormalige 

bevoegdheid aan een apart opgericht departement voor sociale voorzorg moest overdragen212.  

2.2. De interventie van de centrale overheid in de vergunningsprocedure  

Finaal bleef de inmenging van de centrale overheid in de toekenning van vergunningen dus 

relatief klein. Zij traden enkel op wanneer er een beroep werd ingediend tegen een beslissing van 

de Bestendige Deputatie. In dit geval werd de bal naar de centrale overheid doorgespeeld en 

diende deze de uiteindelijke beslissing te nemen. Door de beroepsprocedure kon het ministerie 

de beslissing van de provinciale overheid ongedaan maken. Deze gang van zaken bemoeilijkte 

wel de snelle administratieve verwerking van de dossiers. Door deze procedure en het 

administratieve getouwtrek dat er het gevolg van was, sleepten sommige dossiers jaren aan.  

Op een totaal van 239 bestudeerde dossiers213 werd er slechts 10 keer een beroep aangetekend bij 

het ministerie. Meestal werd er beroep aangetekend als het negatief advies van het College van 

Burgemeester en Schepenen naar aanleiding van gegronde klachten, in de wind werd geslagen 

door haar provinciale superieur. Doorgaans bundelden de buurtbewoners en het College dan de 

krachten en richtten ze een beroepsschrift tegen het besluit van de Bestendige Deputatie tot het 

bevoegde ministerie. In 6 van de 10 gevallen achtte het ministerie het negatieve advies van het 

College van Burgemeester en Schepenen ongegrond, waardoor de vergunning finaal wel werd 

toegekend. In de vier andere gevallen kenden zij de vergunning niet toe en vernietigden daarmee 

het besluit van de Bestendige Deputatie.  

Uit deze cijfers zou men kunnen afleiden dat het ministerie de gulden middenweg bewandelde 

en bij benadering evenveel keer een beroep goedkeurde en verwierp. Deze algemene cijfers 

verhullen echter de rijk geschakeerde realiteit. Ondanks de beslissing van het ministerie de 

vergunningen niet toe te kennen, bemachtigden de industriëlen na enkele jaren vrijwel altijd hun 

fel begeerde vergunning. De tien gevallen waarin beroep werd aangetekend hebben immers niet 
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allemaal betrekking op afzonderlijke bedrijven. Vaak probeerden dezelfde bedrijfsleiders na de 

afkeuring van hun eerste aanvraag een tweede keer een – soms licht gewijzigde – aanvraag in te 

dienen, waarbij ze in alle gevallen hun doel wisten te bereikten. Deze tactiek werd in Gentbrugge 

vooral door vellenbewerkers Edmond Haly en Adolf De Meulemeester gebruikt. Edmond Haly 

vroeg een eerste vergunning aan in 1936 voor een pelsenververij en een looierij. Ondanks een 

ongunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, kende de Bestendige 

Deputatie de vergunning toch toe, zij het voor een beperkte proeftermijn van 2 jaar. Daarop 

beslisten enkele opposanten, zich gesteund wetende door het gemeentebestuur, een 

beroepsschrift in te dienen bij het ministerie. Het ministerie achtte de klachten van de 

opposanten gegrond en argumenteerde dat ‘overwegende dat uit het ter plaatse gedaan onderzoek is 

gebleken dat het werkhuis zou worden opgericht in een wijk met moderne woningen, opgebouwd met de 

zorg om aan de bewoners in overvloed versche lucht en licht te verzekeren; dat de uitwasemingen, die door 

de exploitatie van de inrichting waarvan sprake zouden worden veroorzaakt, van den aard zijn om voor de 

buurt erge ongemakken mede te brengen’214. Mr. Haly liet zich hierdoor echter niet uit zijn lood slaan 

en diende een jaar later een tweede aanvraag in voor de oprichting van een vellenververij. Het 

College van Burgemeester en Schepenen besliste dat ‘overwegende dat M. Haly Edmond, voornoemd, 

reeds eene vraag tot inrichten eener looierij en ververij van pelterijen en fourruren binnen zijnen voormelden 

eigendom heeft ingediend, vraag die door ons College zeer ongunstig werd geadviseerd in zitting van 27 

januari 1936 om bepaalde en beslist niet te weerleggen beweegredenen215’ de vergunning niet mocht 

worden toegekend. Maar de Bestendige Deputatie zag terug geen graten in de komst van deze 

vellenververij en kende de vergunning toe onder de gewone standaardvoorwaarden. Deze 

beslissing zette meteen kwaad bloed bij de omwonenden en zij ontboden het ministerie de 

vergunning nietig te verklaren. Deze keer koos het centrale departement van Arbeid en 

Nijverheid echter de kant van de Bestendige Deputatie. De vergunning werd definitief toegekend 

onder een aantal speciale voorwaarden. Uiteindelijk won de industrie met de behulp van de 

overheden het pleit.  

Door de beslissing van het ministerie werden de gemeente alsook de inwoners van Gentbrugge 

meteen monddood gemaakt. Edmond Haly voelde zich duidelijk sterk genoeg om in 1940 over 

te gaan tot een uitbreiding van zijn bestaande fabriek met een pelsenbewerkerij. Alweer kreeg hij 

een negatief advies van de gemeente. De Bestendige Deputatie trok immers de kaart van de 

industrie en keurde de vergunning goed. Na een beroep tegen deze beslissing achtte het 
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ministerie de uitbreiding onaanvaardbaar en het besluit werd ontbonden. Zich gesterkt wetende 

door de provincie diende hij 7 jaar later een nieuwe aanvraag in. De omwonenden en de 

gemeenten waren na zovele jaren duidelijk hun strijdlust verloren. In een laatste gemeentelijke 

stuiptrekking werd de vergunning door het lokale bestuur negatief geadviseerd. De provincie 

had hier echter geen oren naar en verleende een toelating. De omwonenden waren duidelijk 

moegestreden; er werd immers geen beroep aangetekend … .  

Hetzelfde verhaal doet zich voor met Adolf De Meulenmeester die temidden van het 

oorlogsgewoel een konijnenlooierij en -droogmakerij op de Brusselsesteenweg wou inplanten. 

Zijn oprichtingsverzoek kon rekenen op ernstig verzet van de gemeente en de omwonenden. De 

Bestendige Deputatie had sinds de polemiek rond de ‘fourrurenfabriek’ van Edmond Haly geen 

enkele koerswijziging doorgevoerd. Zij bleef – zeker in oorlogstijd – de meest prominente 

protagonist van de industrie. De gemeente en de inwoners van Gentbrugge probeerden de 

industriële expansiezucht van de provincie te stoppen en zochten steun bij het ministerie. Deze 

laatste stelde de gemeente in haar gelijk.  

Adolf De Meulemeester werd, in tegenstelling tot zijn voorganger Haly, door deze negatieve 

beoordeling afgeschrikt maar liet het toch niet na een tweede aanvraag in te dienen. Deze keer 

dacht hij door louter een konijnenopslagplaats aan te vragen wel een industriële activiteit te 

mogen uitbouwen. Bovendien trachtte hij mits enige fraude – hij diende namelijk plannen in die 

betrekking hadden op een brouwerij – een goedkeuring te verkrijgen. Deze aanpak werd enkel 

door de provinciale overheid oogluikend toegestaan. Het ministerie berispte de provincie voor 

het misbruik van deze administratieve achterpoortjes. 

Hoewel De Meulemeester zich tijdens de oorlog aan economische collaboratie bezondigde en 

deze duidelijk niet voor een leugentje meer of minder terugdeinsde, werd hij in 1946 bij zijn 

derde aanvraag voor de opslag van konijnenhuiden, onder hevig protest, door de provinciale en 

nationale overheid in het gelijk gesteld.  

 

Uit deze eerder anekdotische verhalen blijkt dat de centrale overheid weliswaar een meer 

kritische houding aannam dan haar provinciaal pendant, maar van weinig standvastigheid in haar 

beleid getuigde. Hoewel uit haar argumentaties blijkt dat ze voornamelijk bekommerd was om 

de gezondheid en de levenskwaliteit van de omwonenden, zwichtte zij steeds onder de druk van 

de industrie en haar provinciale medestander.  
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2.3. Het ministeriële besluitvormingsproces onder de loep  

Uit het voorgaande blijkt dat het nationale vergunningsbeleid in de praktijk op sommige punten 

een lege doos was. Steeds werd de kaart van de schijnbaar zeer machtige industrie getrokken. 

Het enige wat de nationale overheid in theorie kon doen was de schade voor de omwonenden te 

beperken door strenge maatregelen op te leggen, die de ergste vormen van overlast voor de 

omwonenden aan banden moest leggen. De vraag is, of ze dat wel wou. Met andere woorden, 

hielden de centrale departementen afdoende rekening met de grieven van de opposanten?  

 

De dossiers tonen aan dat de nationale overheid zich voornamelijk om de afvloeiing en het 

neutraliseren van het afvalwater bekommerde. Ook het brandgevaar, de verlichting en 

verluchting en het stofoverlast en de hygiëne in de fabrieken baarde de centrale overheid zorgen.  

 

Onderwerp bijkomende voorwaarden Aantal bijkomende voorwaarden 

Afvalwater 8 

Brandgevaar 5 

Ontsmetting en hygiëne 3 

Stofoverlast 3 

Verluchting en verlichting 3 

Verspreiding van gevaarlijke of giftige stoffen 2 

Afvalverwerking (vaste stoffen) 2 

Lawaai en trillingen 1 

Luchtvervuiling 1 

Andere 1 

Tabel 2: 

Overzicht van het aantal door de centrale overheid opgelegde bijkomende voorwaarden 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Men formuleerde de voorwaarden met betrekking tot het afvalwater aldus: ‘de afval- en waswaters 

dienen helder en onschadelijk gemaakt alvorens de inrichting te verlaten; zij zullen een onzijdige of licht 

alkalische reactie moeten geven. Ten dien einde zullen de in deze waters zwevende bestanddelen door een 

doelmatige scheidingsel wederhouden worden, vooraleer de afvalwaters in de zuiveringsputten gelost 

worden. Verder dient er gebruik gemaakt van ten minste twee vergaarbakken om de afvalwaters te 



 75

zuiveren. Deze vergaarbakken dienen volkomen waterdicht te zijn. De eerste vergaarbak dient groot genoeg 

te zijn om de in 24 uren geloste hoeveelheid water kunnen bevatten. In de tweeden dienen de waters 

krachtig geroerd, na bijvoeging van neutraliserende reageermiddelen, daartoe dienen zij gedurende een 

voldoenden tijd in rust gehouden, alvorens afgelost te worden 216’. Uit deze voorwaarden blijkt dat men 

reeds enige notie had van de schadelijkheid van deze stoffen voor de natuurlijke omgeving. Dit 

impliceert echter niet dat men zich altijd zorgen maakte over de bodemvervuiling. Gezien de 

afvalwateren doorgaans in zuiveringsputten, de riool of de dichtstbijzijnde waterloop werd 

geloosd, wenste men met deze voorwaarden vooral de het drinkwater schoon te houden. In 

sommige gevallen stipuleerde men uitdrukkelijk dat het onschadelijk gemaakte afvalwater niet in 

sloten of rivieren, maar enkel in de openbare riolering mocht worden geloosd. De centrale 

overheid was evenwel duidelijk niet op de hoogte van de hygiënische situatie in verscheidene 

Vlaamse gemeentes of dorpen. De vele klachten en de opmerkingen van de omwonenden in de 

verslagen van de gemeenteraad duiden immers aan dat in een groot deel van de wijken en 

industriële knooppunten te Gentbrugge tot diep in de 20ste eeuw geen openbare riolering 

aanwezig was, waardoor het schadelijk afvalwater vermoedelijk veelaal toch in beken, rivieren of 

in de bodem terecht kwam.  

De voornaamste bezorgdheid was echter niet de reinheid van de wateren en meer algemeen het 

milieu, maar de openbare gezondheid. ‘Het afvalwater moet, vooraleer het uit de inrichting wegvloeit, 

neutraal zijn en van alle voor de openbare gezondheid schadelijke stoffen en van vaste bestanddelen worden 

ontdaan’217. Het komt wel duidelijk naar voren dat vloeibare afvalstoffen de overheid het meeste 

zorgen baarden. Tegen de verwerking en het onschadelijk maken van vaste afvalstoffen werden 

minder maatregelen geformuleerd.   

Na de voorwaarden met betrekking tot de afvloeiing en zuivering van het schadelijk afvalwater 

komen de maatregelen tegen brandgevaar. Deze voorwaarden hadden doorgaans betrekking op 

het feit dat er noodtrappen en –uitgangen dienden aanwezig te zijn. Voorts mocht – indien de 

productie een vergroot risico op brand of explosies opleverde – in de lokalen enkel kunstmatige 

verlichting worden gebruikt en moest men gebruik maken van elektrische gloeilampen met 

dubbel omhulsel. ‘Het buitenhulsel dient behoorlijk tegen een gummering aangeschroefd om het 

binnendringen van gas te beletten’218. Uiteraard was ook roken en vuur maken verboden in de 

fabrieken.  
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Door maatregelen op te leggen inzake onderhoud en ontsmetting trachtte de overheid de 

hygiënische veiligheid van de werklieden en de omgeving te garanderen. Meestal werd 

gestipuleerd dat ‘de lokalen dienen volkomen rein gehouden en de muren tenminste eenmaal 's jaars met 

kalk gewit. Bij het schrobben van de lokalen dient ruimschoots (sic) gebruik gemaakt van ontsmetstoffen 

zoals fenol, formol, créosote, créoline enz’219.  

 

In het geval dat de centrale overheid een positieve beslissing nam, legde ze ofwel zelf restrictieve 

voorwaarden op, of besloot ze dat de voorwaarden opgelegd door de provinciale overheid 

voldoende waren om de hinder aan banden te leggen.  

In het algemeen kan men stellen dat de centrale overheid maar weinig rekening hield met de 

grieven van het College van Burgemeester en Schepenen en de omwonenden. Ofwel werden de 

klachten als (partieel) ongefundeerd bestempeld ofwel werd er gewoon totaal geen rekening mee 

gehouden. Hierop bestaat slechts één uitzondering waarbij men met vier van de zes grieven 

rekening hield bij het opstellen van de maatregelen.  

Opmerkelijk is dat wanneer men toch gedeeltelijk met de geuite grieven rekening hield, dat het 

centrale departement steeds aan de eisen met betrekking tot waterverontreiniging, gevaar voor 

de gezondheid en geurhinder tegemoetkwam. Hieruit mag men echter niet besluiten dat de 

overheid deze voorwaarden onder druk van de publieke opinie formuleerde. Ook de hoeveelheid 

klachten was geen factor in het besluitvormingsproces, wat een tweede teken aan de wand is dat 

de nationale overheid weinig rekening hield met de publieke protest. Zo kwam er tegen de 

ververij ‘Tienturerie Warande’ een recordaantal van 21 klachtenbrieven. Ondanks dit wijd 

verbreid verzet kwam de overheid maar aan twee van de zes grieven tegemoet.  

 

Het voorgaande betekent echter niet dat de gezondheid en de hygiëne van de omwonenden de 

overheid absoluut geen zorgen baarde. In 4 van de 10 gevallen waarin beroep werd aangetekend 

tegen de beslissing van de provinciale overheid werden de omwonenden en de gemeente na 

onderzoek immers in hun gelijk gesteld. De nationale overheid struikelde voornamelijk over het 

feit dat na onderzoek was gebleken dat de bedrijfsleider de door de Bestendige Deputatie 

opgelegde maatregelen volledig in de wind had geslagen. Ook voor administratieve fouten, zoals 

het indienen van verkeerde plannen of – zoals in het geval van Adolf De Meulemeester – fraude 

in de omschrijving van de bedrijfsactiviteit, was de nationale overheid zeer gevoelig. Ze besefte 
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vermoedelijk maar al te goed dat indien ze dergelijke vergrijpen oogluikend zou toestaan, dat de 

hinderwet, die voorzag in het bestraffen van dergelijke overtredingen, geen bestaansreden meer 

had.  

2.4. De impact van de adviserende instanties op het nationale beleid  

Uit de dossiers blijkt dat de maatregelen telkens in samenspraak met enkele adviesinstanties 

werden opgelegd. Welke waren deze adviserende organen en in welke mate hadden zij een 

impact op het nationale beleid?  

 

Advies omtrent de industrie werd in de eerste plaats aan de provinciale overheid verleend, omdat 

deze in eerste instantie moest beslissen over de toekenning van de vergunningen. We zullen zien 

dat ze daarvoor een beroep kon doen op een brede waaier aan adviesorganen. Wanneer er 

beroep kwam tegen een provinciale beslissing kon de nationale overheid deze verslagen in acht 

nemen bij het formuleren van haar eindbeslissing.  

Uit het onderzoek blijkt dat de centrale overheid enkel het advies van het Arbeidsopzicht volgde, 

terwijl de provinciale overheid – zeker wanneer het controversiële dossiers betrof – soms beroep 

deed op drie tot vijf verschillende adviesorganen. Wanneer het Arbeidsopzicht een positief advies 

gaf, kende het ministerie de vergunning toe. In het geval van een negatief advies, deed ze dit niet. 

De nationale overheid nam het advies van de arbeidsopzichter doorgaans letterlijk over. Wel 

blijkt dat het centrale departement in het merendeel van de gevallen deze voorwaarden aanvulde 

met eigen gestandaardiseerde maatregelen. Indien het Arbeidsopzicht van het ministerie niet bij 

het dossier werd betrokken, oordeelde het Ministerie voor Arbeid en Nijverheid zelf over de 

aanvraag.  
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3. De provinciale overheid 

3.1. Inleiding 

Van de drie betrokken overheidsinstanties heeft de provinciale overheid het meest haar stempel 

op de vergunningspraktijk kunnen drukken. Wegens haar ruime beslissingsbevoegdheid omtrent 

de toekenning van industrievergunningen met betrekking tot eerste klasse bedrijven is het niet 

onbelangrijk haar houding ten opzichte van de industrie te bestuderen. In dit onderdeel wordt 

deze houding eerst en vooral op basis van het Oost-Vlaams Provinciaal Bestuurlijk Memoriaal 

onderzocht. Hieruit zullen reeds een hele reeks algemene tendensen van het provinciaal beleid 

naar voren komen. Hiertegen worden de onderzoeksresultaten uit de dossiers ‘de commodo et 

incommodo’ geprojecteerd. Op basis van het aantal toegekende en niet-verleende vergunningen 

en de voorwaarden waaraan zij de industriële productie onderwierp, alsook de mate waarin zij 

rekening hield met de raad van de expertiseorganen en de klachten van de bevolking, wordt haar 

houding ‘in de praktijk’ jegens de industrie bestudeerd.  

3.2. De ‘theoretische’ houding van de provincie Oost-Vlaanderen 

Vooreerst bleek de Gouverneur en zijn administratie zich voornamelijk zorgen te maken over 

het vrijwaren van de openbare gezondheid220. Dit bracht de provincie ertoe reeds in 1853 ‘de 

aendacht der besturen van weldadigheid en der godshuizen in te roepen op de noodzakelykheid om hunnen 

medewerking te bieden tot de maetregelen, door de gemeenten te nemen, voor de gezondmaking der wyken 

en woonhuizen, door de werkende en behoeftige klassen betrokken221’. Dit schrijven werd voornamelijk 

rondgestuurd op aanraden van de Hoge Gezondheidsraad, die de tussenkomst van de 

weldadigheidsburelen op 3 punten inriep. ‘De aengewezene middelen zyn voornamelyk: 1° het in 

volkomen staet van gezondheid stellen van de woonhuizen welke deze besturen bezitten of huren, om er de 

behoeftigen of werklieden in te herbergen; 2° in geval van plaetsing hunner kapitalen ten titel van 

hypotheek, der verpligting voor hen, in zekere gevallen, om als voorwaerde van leening te bedingen de 

uitvoering van zekere werken van gezondmaking aen de eigendommen die hun tot onderpand dienen; 3° 
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221 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1853, deel 2, n°, pp.  
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het gebruik van een gedeelte hunner beschikbare gelden tot de oprigting van gezonde woonhuizen voor de 

behoeftige werkende klas222’.  

Dezelfde Hogere Gezondheidsraad wees in 1866 op het tekort aan openbare badhuizen en 

wasplaatsen, die reeds in het begin van de 19de eeuw in Groot-Brittannië waren opgericht223. Een 

‘ministeriële omzendbrief laat weten aan de gouverneur wat de voordelen zijn van de instelling van 

spaarzame badgestichten en washuizen. De gouverneur dient zijn invloed te gebruiken om dit in de steden 

met groote bevolkingsgroepen in te zetten224’. In het midden van de 19de eeuw bestonden slechts twee 

dergelijke bad- en wasinrichtingen in Luik en Brussel. Wegens de armtierige hygiënische 

toestand in het land werden de gouverneurs en de verschillende stads- en gemeentebesturen 

aangemaand ‘om het voorbeeld der steden Luik en Brussel te volgen, en aan de maatschappijen en 

bijzonderen die zich aan de uitbating van badgestichten en waschhuizen zouden willen overleveren, 

bijzonderlijk voor de arbeidende en behoeftige klas bestemd, hetzij een hulpgeld, hetzij den waarborg der 

interesten van het kapitaal, aan de bouwingen en eigenmakingen toegevoegd, of alle andere dergelijke 

aanmoediging bieden225’. De overheden hadden vóór 1866 ook al pogingen ondernomen om 

dergelijke inrichtingen in het leven te roepen, maar het was niet gemakkelijk om ‘de vooroordeelen 

der huishoudsters te overwinnen, die volharden te verkiezen, hun linnen ter woonst te wasschen226’, met 

alle nadelige gevolgen van dien. 

Wegens de herhaalde klachten over de slechte hygiënische toestand in de verschillende 

gemeenten, probeerde de provinciale overheid de erbarmelijke gezondheidstoestanden te 

verbeteren. Dit bracht het Oost-Vlaams provinciaal bestuur onder leiding van gouverneur Baron 

De Kerckhove ertoe om in 1910 een provinciale ontsmettingsdienst in het leven te roepen. 

Hiertoe werden gemeenten onderverdeeld in 20 omschrijvingen. De gemeente Gentbrugge 

behoorde tot de ‘groep Gent’227. In deze verschillende gemeenten werd een hoofdontsmetter 

gestationeerd, die in bij zijn dagdagelijks bestuur werd bijgestaan door een hulpontsmetter. Hij 

werd belast met de bewaring van de ontsmettingstuigen en desinfecterende middelen. Daarnaast 

werden een bestuurder en een secretaris – rekenplichtige aan dit personeelsbestand 

toegevoegd228.  
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227 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1911, deel 1, n° 13, pp. 76  
228 Ibidem, pp. 74 – 82  



 80

Deze provinciale ontsmettingsdienst was het gevolg van de ontdekkingen van Pasteur en het 

ziektespook dat nog steeds door de provincie dwaalde. Dit bracht de Bestendige Deputatie ertoe 

– naar aanleiding van een verslag door de Hogere Raad voor de Gezondheid – enkele 

maatregelen op het wassen van besmet linnengoed in blekerijen en openbare wasserijen voor te 

schrijven. Deze maatregelen moesten‘de gevaren voorkomen waaraan de wasscheressen zich 

blootstellen bij het wasschen van besmet linnengoed229’. Het linnen moest alvorens het in de talkrijke 

blekerijen of openbare wasplaatsen werd gewassen, ontsmet worden door een geneesheer of een 

agent van de overheid230.  

Ondanks het bestaan van maatregelen, week het gevaar voor cholera- en tyfusuitbraken bij de 

werklieden niet. Dit kwam mogelijk mede doordat het meeste linnengoed op het einde van de 

19de eeuw niet in de grote wasserijen werd behandeld, maar veelal thuis werd gereinigd of werd 

toevertrouwd aan kleinere ‘wijkwasserijen’, die moeilijker te controleren waren231. Bovendien 

hadden de genomen schikkingen hoofdzakelijk betrekking op de algemene inwendige 

gezondheidstoestand. ‘Men vergt zekere voorzorgen om de overtollige vochtigheid in de werkhuizen te 

vermijden, den afloop van het waschwater te verzekeren, enz., maar er is nergens spraak van maatregelen 

geschikt om de werklieden te beschermen tegen de gevaren van besmetting232’. De publieke wasplaatsen 

waren doorgaans té klein, té vochtig en waren niet voorzien van de alle wasbenodigdheden233. 

Door de aanhoudende ziektedreiging en de verdere uitbouw van de socialistische partij die het 

belang van de arbeider op de voorgrond bracht, werd de overheid aangezet de maatregelen in 

meer ‘menselijke’ zin om te vormen. Bovendien zorgde een ‘technologische revolutie’ op een 

einde van de 19de eeuw voor een ware beleidsommekeer234. Omstreeks het midden van de 19de 

eeuw moest men zich behelpen met het besproeien van besmet linnengoed met een 

desinfecterende substantie235. Deze werkwijze bood echter geen sluitende garanties. Maar dankzij 

het gebruik van automatieke ontsmetting – waschtoestellen, die op het einde van de 19de eeuw in 
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Parijs werden gebruikt, dacht men het linnengoed honderd procent onschadelijk te kunnen 

maken236.  

 

Met deze zorg om de hygiëne en de openbare gezondheid hing ook de alomtegenwoordige 

aandacht voor de zuiverheid van de waterlopen samen. Deze bezorgdheid over de reinheid van 

het water was een Europees fenomeen wat Jean-Paul Goubert omschreef als ‘the conquest of 

water’, dat werd aangewakkerd door het aanbreken van het industriële tijdperk237. Deze 

‘waterzooi’ – zoals Lynn De Clercq de Gentse waterproblematiek omschreef – werd inderdaad 

hoofdzakelijk veroorzaakt door de industrie. Dit gaf aanleiding tot ‘klachten die niet ophouden 

nopens de besmetting der waterloopen door de afvallen der fabrieken. Deze klachten zijn des te meer 

verrechtvaardigd, daar de bederving der wateren zoo nadeelig aan de openbare gezondheid, de openbare 

voeding en de proeven van het hervoorzien van visch door zijn departement beproefd, meestal te wijten is 

aan de zorgeloosheid der nijveraars die nochtans talrijke doenwijzen van zuivering te hunner beschikking 

hebben waarvan de kosten van toepassing bijna altijd ruim vergoed worden door den verkoop der verkregen 

producten’238. De provincie trachtte hieraan paal en perk te stellen door additionele controles en 

het strafbaar stellen van de overtredingen. ‘Bedoelde houders van nijverheidsgestichten zullen weldoen, 

van hunnen kant, niet uit het oog verliezen, dat, behalve de straffen waarmede zij bedreigd worden door de 

wet en de bestuurlijke maatregelen die op hun kunnen toegepast worden, ten gevolge van overtredingen 

hunnen laste vastgesteld, zij zich blootstellen aan processen in burgerlijke verantwoordelijkheid uit hoofde 

der schade die, door hunne schuld, aan derden zou toegebracht zijn239’.  

Ondermeer wegens de belangrijkheid van de Schelde voor de handel en nijverheid in Oost-

Vlaanderen ging men reeds in 1881 over tot de oprichting van een speciale dienst voor de ‘Zee – 

Schelde en hare samenloopen aan ebbe en vloed’, waar de toenmalige Hoofdingenieur van Bruggen en 

Wegen, Mr. Troost, de leiding over had240. Deze dienst hield zich exclusief bezig met ‘het oplossen 

der vraagstukken. Om dat doel te bereiken het is het nodig dat de verschillende technieke diensten, welke de 

Schelde en hare samenvloeden in hunne bevoegdheid hebben, aan het onderzoek dezer vraagstukken te doen 

deel nemen241’. Deze bijzondere dienst was verantwoordelijk over242: 
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I. ‘De Schelde van aan de afdamming van Gentbrugge, onmiddellijk stroomafwaarts der 

stad Gent, tot aan de nederlandsche grens’. 

II. ‘De samenlopen onderworpen aan ebbe en vloed, te weten: de Durme, de Ruppel, de Lagere 

Neeth, en de Dijle’.  

Naast de voormelde hoofdingenieur van Bruggen en Wegen, met residentieplaats in Antwerpen, 

stelde deze dienst ook nog de ingenieur en conducteur van Bruggen en Wegen tewerk. Voor het 

Gentse – dat behoorde tot het 1e arrondissement – waren dit respectievelijk L. Thomas en F. 

Missotten243. In 1883 werden de bevoegdheden van deze dienst verder uitgebouwd. De 

commissie werd nu ook bevoegd voor ‘de studiën en de uitvoering van de verbeteringswerken der 

deelen van de Schelde en Lei gelegen stroomopwaarts der afdamming van Gentbrugge en der sluis van de 

Visscherij tot en met de afdammingen der Braamgaten en van het Pas te Gent244’.  

 

De Algemeen opzichter van de gevaarlijke en ongezonde gestichten Guchez en de bestuurder 

van de landbouwstatie in Gemblours, spoorden de verschillende provincies aan maatregelen op 

te stellen voor de zuivering van het water. Bovendien moesten de agenten, belast met het 

onderzoek van de waterlopen en de provinciale diensten van Bruggen en Wegen, een extra oogje 

in het zeil houden245. Maar ondanks al deze initiatieven was België betrekkelijk laat in het 

opstellen van maatregelen ter zuivering van de waterlopen. ‘Het ruimingswater der nijverheden heeft 

reeds het onderwerp van talrijke studiën uitgemaakt, voornamelijk in Engeland en Duitschland, waar dit 

vraagstuk door strenge wetten geregeld is246’.  

Vooral de wasplaatsen bleken schadelijk te zijn voor de waterlopen. Deze wasplaatsen 

vervuilden de rivieren en grachten met soda, potas, bleekwater, vetten en allerhande kleurstoffen 

zoals indigo, meekrap en dergelijke247. Daarom besliste de Gouverneur ‘aan de bewerkers van 

waschplaatsen van mijnaarde of andere zelfstandigheden, gevestigd of te vestigen langsheen de rivieren en 

kanalen, door den staat bestuurd, de verplichting op te leggen om zuiveringskommen in te richten, bestemd 

om de stoffen, door de wateren weggevoerd, te ontvangen248’. Eerder hadden experts immers vastgesteld 

dat ‘waneer deze voorzorg niet wordt genomen en de wasschingen in het bed zelf der rivieren en kanalen 

worden uitgevoerd, vormen de stoffen, door den stroom meegesleept, verzandingen, nadeelig aan de 
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wegvloeiing der wateren en aan de scheepvaart. Zij schijnen ook niet vreemd aan de verdwijning van zekere 

visschen249’.  

Deze aansporingen van de nationale overheid en haar adviserende experts leidden tot een resem 

aan regionale maatregelen ‘betreffende de storing in de waterlopen van gebruikte waters der 

agglomeratiën en der afvalwaters der nijverheden. Voortaan zal alle ontwerp van inrichting van openbare 

riolen onderworpen aan het Departement van Landbouw, tot toekenning van toelagen van den Staat, 

slechts de goedkeuring bekomen voor zooveel het ontwerp de middelen bevat tot de behoorlijke zuivering van 

de inhoud der riolen250’. De provincie verwittigde de gemeenten dat de ‘Bestendige Deputatie besloten 

is streng te handelen tegen diegenene welke zouden verwaarloozen behoorlijk hunnen nijverheidswaters te 

zuiveren alvorens die in de openbare waterlopen te laten251’.  

 

Naast de zorg om de gezondheid en de waterpollutie liet de Bestendige Deputatie zich ook in 

met het beperken van hinder en gevaar als gevolg van industriële activiteiten. Naar aanleiding 

van een onderzoek, ingesteld door de ‘Hoogeren Raad van Openbare Gezondheidszorg’, werd in 1914 

in het Mémorial Administratif van de provincie het verslag van deze raad met betrekking tot de 

rookuitstoot van de industrie gepubliceerd. Hierin werd de firma H. Kowitze & Cie verzocht een 

onderzoek in te stellen naar rookverterende toestellen ‘welke volkomen den zwarten rook zouden 

doen verdwijnen, die maar al te dikwijls de schouwen der nijverheidsgestichten in den luchtkring 

verspreiden, tot groot nadeel der geburen252’. Ondanks het feit dat er dus reeds apparatuur bestond om 

de brandstof die men in de industrie gebruikte, volledig te verteren, moet men vaststellen dat deze 

verre zijn van in de loopende praktijk getreden te zijn en dat de zeer groote meerderheid der 

nijverheidshaarden nog bij tusschenpoozen met de hand geladen worden253. De Hogere Raad van de 

Openbare Gezondheidszorg porde de provinciale overheden nog eens aan hun bestaande 

voorwaarden te herzien. De Bestendige Deputatie nam echter slechts stapsgewijze maatregelen 

in de richting van een doeltreffender beleid. Dit bewijst dat de provincie wel enigszins begaan 

was met de vermindering van de rookuitstoot, maar eerder aarzelend reageerde. Zij bleef zich 

nog vele jaren beperken tot het opleggen van een minimale schouwhoogte, die de nok van de 

omringende daken overschreed254. Ook de maatregel dat de schouwen dienden voorzien te zijn 

van een korf of een klep met gesloten mazen kon de rookproblemen niet volledig verhelpen. De 

                                                       
249 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1865, deel 2, n°137, pp. 1123 
250 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1900, n°48, pp. 242  
251 Ibidem, pp. 242 
252 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1914, deel 1, n° 7, pp. 22  
253 Ibidem, pp. 22 
254 Ibidem, pp. 24 
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leden van de Hoge Raad voor de Openbare Gezondheid betoogden immers dat dergelijke 

‘toestellen de sintels bestendig weerhouden en het gevaar van brand wordt verminderd, maar de zwarte 

rook gaat nagenoeg uit alsof de opening der schouw niet met eenig toestel voorzien was255’. Daarnaast 

verwachtte de Bestendige Deputatie té veel heil van de gemeenten. Ze beperkte zich in haar 

administratief memoriaal tot het vestigen van de aandacht van de gemeenten op de verslagen die 

een jaar eerder door deze commissie voor de gezondheid waren opgesteld.  

 

Daarnaast is het opmerkelijk dat de vermelding van andere soorten hinder zoals geurhinder, 

trillingen, lawaai en dergelijke veel minder voorkomen in het Bestuursmemoriaal. Dit doet ons 

besluiten dat er van een echt provinciaal hinderbeleid geen sprake was. Dit betekent evenwel 

niet dat de Bestendige Deputatie geen oren had naar de klachten van de gemeentebesturen en de 

omwonenden. Vooral de steenbakkerijen waren een doorn in het oog van het provinciebestuur. 

‘Er zijn in den laatsten tijd klachten ontstaan, nopens de schade veroorzaakt aan de teelten en aan de 

boomgaarden, door de hevige uitstraling der warmte, door den rook en de uitwasemingen die ontstaan zijn 

uit de steenbakkerijen256’. De ongemakken die dergelijke steenbakkerijen veroorzaakten waren 

reeds genoegzaam bekend. Zo werd er in 1870 een onderzoek uitgevoerd door de hierboven 

genoemde Hoogere Raad van Openbare Gezondheidsleer. Deze vond dat het bakken van 

kareelstenen ernstige warmte-, rook- en geuroverlast teweegbracht voor de omliggende 

bewoning. Ook de plantengroei werd belemmerd door de uitstoot van de zwavelhoudende 

dampen, die het gevolg waren van het gebruik van magere gezwavelde steenkolen. Deze 

dampen bevatten in vele gevallen organische stoffen, die niet enkel een niet te harden stank met 

zich meebrachten, maar ook schadelijk voor de gezondheid waren257. Dit bracht de provinciale 

overheden ertoe steenbakkerijen op te delen in twee categorieën; namelijk tijdelijke en 

bestendige steenbakkerijen, en ze te onderwerpen aan strenge maatregelen. Deze laatste hielden 

onder andere een minimale afstand van de ovens ten opzichte van de boomgaarden in. 

Bovendien dacht men de ergste uitwassen te kunnen bestrijden door de flora te bedekken met 

‘doeken of stroomatten, die de hoogte ervan ten minste twee meters overschrijden’258.  

 

                                                       
255 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1914, deel 1, n° 7, pp. 24 
256 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1899, deel 1, n° 6, pp. 12 
257 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1870, deel 2, n° 27, pp. 495 
258 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1899, deel 1, n° 6, pp. 14 
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3.3. De houding van de provincie in de praktijk: de dossiers ‘de commodo et 

incommodo’ 

3.3.1. De relatie tussen de vergunde en niet-vergunde bedrijven 

Zoals reeds eerder aangestipt, diende de provinciale overheid, al dan niet na advies van 

verschillende adviesinstanties, een definitieve uitspraak over de vergunningsaanvraag van een 

eerste klasse bedrijf te doen. In 4 van de 239 vergunningsaanvragen besliste de bedrijfsleider nog 

voor de eigenlijke toekenning van de vergunning door de Bestendige Deputatie, er de brui aan te 

geven. Deze beslissing maakte men doorgaans op grond van een te lage productie, de 

onoverkomelijke administratieve rompslomp of de grote hoeveelheid klachten die naar 

aanleiding van de aanvraag werden geuit. Zo decideerde Mr. Bertin in 1915 de 

aanvraagprocedure te staken omdat hij opzag tegen de administratieve papiermolen259. Ook de 

Produits Chimiques de Tilly besliste de werkzaamheden bijtijds stop te zetten wegens een te laag 

rendement van de gebruikte materialen en een minieme productie260. Hieruit wordt ook 

duidelijk dat vele fabrieken de productie reeds aanvatten alvorens zij een goedkeuring kregen 

van de provinciale overheid.  

Wat de overige 235 dossiers betreft, werd slechts in 5 gevallen de vergunning afgekeurd. De 

overige 230 kregen konden steeds op het fiat van de provinciale overheid rekenen.  

Dit betekent dat men ongeveer  2% van het totale aantal aanvragen weigerde. De niet verleende 

vergunningen hadden in 3 van de 5 gevallen betrekking op vellenververijen, -looierijen of 

bewaarplaatsen voor huiden, leder en pelsen. Hoewel uit vele andere scripties blijkt dat de 

provinciale overheid haar beslissing doorgaans niet beargumenteerde261, was dit in de door ons 

onderzochte dossiers wel het geval. Vandaar dat we kort op deze drie gevallen zullen ingaan. 

In 1932 vroeg Maurice De Raeve een vellenververij aan en een opslagplaats voor huiden en leder. 

De bedrijfsleider kon rekenen op een – voor dit soort industrie – relatief klein aantal klachten. 

Enkel buurtbewoner en tevens gemeenteraadslid Ridder Lefevre de Ten Hove en de directie en 

gemeentelijke schepen van onderwijs verklaarden zich niet akkoord met de inrichting wegens 

respectievelijk de stank en de gevaren die dergelijke industrie voor de gezondheid van de 

schoolgaande jeugd inhield. Na de negatieve adviezen van de gemeente en de Arbeidsopziener 
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2004, pp. 73 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
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van het Ministerie van Arbeid en Nijverheid, keurde de Bestendige Deputatie de aanvraag af. 

‘Daar het bedrijf gelegen is in de onmiddellijke nabijheid van de gemeentemeisjesschool en in een zeer dicht 

bevolkte wijk, er onvermijdelijk overdreven onaangename uitwasemingen en gerucht veroorzaakt worden, 

die door geen voldoende maatregelen kunnen te keer worden gegaan262’. Het door Shen Van Hamme263 

gesuggereerde onfeilbare geloof van de provinciale overheid in de door haar opgelegde 

maatregelen en voorwaarden blijkt dus niet op elke casus toepasbaar.  

Toch blijkt dat de provincie inderdaad een groot geloof hechtte aan de voorwaarden waaraan zij 

de vergunde bedrijven onderwierp. Toch betekent dit niet – zoals Shen Van Hamme suggereert 

– dat de overheid de mening was toebedeeld dat deze maatregelen de buurt van alle overlast 

verlosten264. Zij bleek zich wel bewust te zijn van de discrepantie tussen praktijk en theorie. In 

een tweede geweigerde vergunningsaanvraag van de velleververij ‘La Zibeline’ – de vroegere 

Gentse fabriek ‘La Castorrette’ – uit 1934 betoogde de provincie immers dat ‘indien het theoretisch 

mogelijk is aan de aangklaagden hinder tegemoet te komen door het opleggen van zekere voorschriften, de 

praktijk echter uitgewezen heeft dat in vele gevallen er van het naleven van de opgelegde voorwaarden niet 

veel in huis komt; dat het gebeurlijk niet-naleven ervan, de Bestendige Deputatie, in de onmogelijkheid 

gesteld is op snelle wijze de verdediging van de gebuurte te verzekeren265’. Bovendien besefte de 

Provinciegouverneur zeer goed dat de bedrijven sinds de industriële omwenteling een 

wezenlijke machtsfactor waren geworden en eens hen een aanvraag werd verleend moeilijk in te 

trekken was. ‘Reeds dikwijls heb ik kunnen ervaren dat een bedrijf, eenmaal ingericht, uiterst moeilijk 

kan stilgelegd worden, welk ook de hinder weze die het berokkend’266.  

Een derde geval betrof de eerder aangehaalde vellenververij en –looierij van Adolf De 

Meulemeester uit 1945 (cf. supra). Zoals we reeds zagen, stond de provincie doorgaans zeer 

gunstig tegenover dergelijke schadelijke en hinderlijke fabrieken. Deze keer besliste ze echter 

niet akkoord te gaan met de vergunning.  
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In de overige twee gevallen werd de vleesindustrie geviseerd. Slachterijen veroorzaakten immers 

een onhoudbare stank, zodat ze doorgaans naar de rand van de stad werden verbannen267. 

Jammer genoeg beschikken we voor deze bedrijvengroep niet over een uitgebreide argumentatie 

bij monde van de provincie en moeten we ons beperken tot een algemene schets van de situatie, 

die weliswaar enkele duidelijke krachtlijnen in het provinciaal beleid typeert. In 1930 vroeg Louis 

Buyle een worstenfabriek aan. Hoewel het niet om een verlenging van de vergunning ging, komt 

uit het dossier naar voren dat de fabriek reeds geruime tijd bestond. Bij de inplanting van de 

fabriek werd duidelijk geen vergunning aangevraagd. Deze fabriek kon, ondanks de collectieve 

klacht vanwege 33 buurtbewoners uit de Scheldestraat, rekenen op een gunstig advies van de 

gemeente. Hoewel deze sector bekend stond als een zeer hinderlijke activiteit, was de 

gemeentelijke overheid van oordeel dat de fabriek er toch moest komen. De Bestendige 

Deputatie voelde hier, parallel met de negatieve uitspraak van het ministerieel Arbeidsopzicht, 

weinig voor en ketste de aanvraag af. De gemeente stuurde haar provinciale meerdere immers 

verscheidene keren aan tot herziening van de zaak: "Het ware ons aangenaam, Mijnheer de 

Gouverneur, indien Ued ons wildet doen kennen of de vraag van den Heer Buyle aan een nieuw onderzoek 

voor commodo en incommodo moet worden onderworpen. Misschien kan de Bestendige Deputatie gezien de 

nieuwe voorzorgsmaatregelen die de heer Buyle voorstelt te nemen om alle ongemakken en moeilijkheden 

voor de geburen te vermijden, op haar besluit terug keeren en hem toch toelaten zijne worstefabriek in 

werking te stellen’268. De provinciale overheid liet zich echter niet beïnvloeden door de vele 

gemeentelijke verzoekschriften. Dit dossier is wel een uitzondering en het enige bewijs van enige 

standvastigheid in het beleid van de provincie.  

Tot slot probeerde ook Jozef Van Heghe, een slachter uit het Gentse, een slachterij annex 

groothandel in vlees op te richten. Hij ving zowel bij de gemeente als bij de provincie bot. 

Bovendien keurde ook de Arbeidsopzichter van het ministerie de inplanting van deze activiteit te 

Gentbrugge af.  

 

Bij de goed- of afkeuring van vergunningsaanvragen liet de provincie zich vooral leiden door de 

experts die de provincie van advies moesten voorzien. De mening van de gemeente werd in de 

besluitvorming minder in overweging genomen. Het staat in ieder geval buiten kijf dat de 

hoeveelheid klachten geen impact had op de uiteindelijke afkeuring van de fabriek. Hoewel 
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Adolf De Meulemeester en La Zibeline konden rekenen op respectievelijk 10 en 8 klachten, bleef 

het aantal klachten voor de andere bedrijven beperkt tot maximum 2. Tegen de slachterij van 

Jozef van Heghe werd zelfs nooit protest geuit. Hieruit kunnen we afleiden dat vooral de 

adviesinstanties het provinciale beleid stuurden en niet Jan met de Pet.  

3.3.2. De opgelegde voorwaarden en de invloed van de diensten met adviserende 

bevoegdheid 

Welke waren de maatregelen die de provinciale overheid nam om paal en perk te stellen aan de 

negatieve uitwassen van de industrie? De Bestendige Deputatie maakte in het leeuwendeel van 

de gevallen gebruik van voorgedrukte standaardformulieren. Deze omvatten een aantal 

voorwaarden, die voor elke industriële exploitatie dezelfde waren. Deze voorgekauwde 

formulieren verhullen bijgevolg in belangrijke mate de houding van de overheid tegenover een 

industrietak of een individueel bedrijf. Om tot de kern van de provinciale gedragslijn tegenover 

bepaalde sectoren te komen, bekijken we enkel de bijkomende voorwaarden.  

Wanneer we de gevallen waarin geen vergunning werd toegekend buiten beschouwing laten, 

blijkt dat in 36 van de 235 gevallen geen voorwaarden werden opgelegd. Dit betekent dat ruim 

1/6 van de bedrijven aan elke specifieke regulering wist te ontsnappen. Dit stelde de industrie in 

staat de productie en infrastructuur te regelen zoals deze dat zelf wenste.  

Wanneer we deze ongereguleerde besluiten op een tijdslijn projecteren, komen we tot de 

vaststelling dat de provinciale overheid voornamelijk in de jaren ’20 en ’30 van de 20ste eeuw 

minder belang hechtte aan de regulering van de industrie. Bovendien greep men vanaf de 

twintiger jaren meer en meer terug naar standaardvoorwaarden.  
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Grafiek 2: 

Chronologisch overzichtt van het aantal dossiers dat niet of met de standaardvoorwaarden werd 

gereguleerd 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Uit de bovenstaande grafiek wordt dus duidelijk dat de overheid vanaf 1918 enige ‘laksheid’ 

vertoonde in het vastleggen van voorwaarden. Het aantal niet-gereguleerde dossiers bleef 

toenemen tot omstreeks het midden van de jaren ’20. Daarna nam het aantal niet gereguleerde 

dossiers terug af. De standaardvoorwaarden, deden hun intrede omstreeks 1923, maar bleven 

vaak tot de jaren ’30 gebruikt, wanneer men terug specifiekere voorwaarden begon op te leggen. 

In de eerste plaats moeten we ons afvragen of de afwezigheid van bijkomende voorwaarden te 

maken had met een verandering in de samenstelling van de provincieraad. Opmerkelijk is dat 

precies na de oorlog zich de eerste belangrijke wijzigingen in de Oost-Vlaamse provincieraad 

voordeden. Dit was het gevolg van het feit dat vlak na de Eerste Wereldoorlog de katholieken 

rake klappen kregen. Parallel hiermee boekten vooral de liberalen en de socialisten aanzienlijke 

winst. Samen veroverden zij maar liefst 39 zetels, terwijl ze het voor de oorlog moesten doen 

met een schamele 15 zetels. Deze vernieuwing is niet onbelangrijk omdat nu voor de 

samenstelling van de Bestendige Deputatie, die over de vergunningsaanvragen moest beslissen, 

met de liberalen moest onderhandeld worden269. Deze liberalen stonden waarschijnlijk een 

verregaand industrieel laisser-faire beleid voor, wat zich mogelijk kan geuit hebben in de grotere 

afwezigheid van voorwaarden in de besluiten van de provincie.  
                                                       
269 LEHOUCQ (N.), VALCKE (T.), De Fonteinen van de Oranjeberg. Politiek – institutionele geschiedenis van de 
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In het geval er wel voorwaarden werden vastgelegd moeten we vaststellen dat de Bestendige 

Deputatie zeer volgzaam en weinig innovatief was in het reguleren van de industriële 

activiteiten. In het overgrote deel van de gevallen nam ze de voorwaarden van één of meerdere 

adviesorganen over. In maar liefst 173 gevallen van de 235 goedgekeurde dossiers was dit het 

geval.  
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Grafiek 3: 

Overzicht van het aantal aanvragen waarbij bijkomende voorwaarden opgelegd 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen RAG, RAB, PAG) 

 

Uit deze grafiek blijkt dat de adviesorganen bij het opleggen van de voorwaarden, over een zeer 

grote autoriteit leken te beschikken. De provincie legde blijkbaar nog liever geen voorwaarden 

op, dan ze er zelf diende te formuleren.  
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Grafiek 4: 

Overzicht van het aantal aanvragen waarbij een adviesinstantie de provinciale overheid advies gaf (in %) 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Vooral de nationale adviesorganen wisten hun invloed uit te oefenen op het provinciale beleid 

jegens de industrie. Het Arbeidsopzicht van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid spande hier 

de kroon. Ook aan de mening van de Technische Dienst bleek men veel belang te hechten.  

Van de provinciale diensten werd aan de mening van de Provinciale Medische Arbeidsdienst een 

voornaam belang gehecht. De tussenkomst van de Provinciale Dienst voor Bruggen en Wegen 

werd slechts enkele keren ingeroepen. Deze dienst werd nochtans belast met ‘den dienst der 

provinciale banen, vaarten en gebouwen, met de bewaking der gemeentewerken of der zulke uitgevoerd door 

bijzonderen en door de provincie gesubsidieerd, alsook met den dienst der buurtwegen en der onbevaar- en 

onvlotbare waterloopen270’. De interventie van deze dienst werd echter in de dossiers weinig 

teruggevonden, om reden dat ze doorgaans eerder na de toekenning ingeschakeld werden: ‘in ’t 

stuk van buurtwegen en onbevaar- en onvlotbare waterloopen, zullen zij de overtredingen en misdrijven 

mogen bestatigen en er proces-verbaal van opmaken271’. 

Uit de cijfers blijkt dus dat de invloed van de Dienst Bruggen en Wegen, alsook die van het 

College van Burgemeester en Schepenen, eerder miniem was, zeker als we dit vergelijken met 

het overwicht dat uitging het Arbeidsopzicht.  

Het monopolie van deze laatste kan mogelijk verklaard worden door het feit dat haar 

raadgevende bevoegdheid in bijna alle vergunningsprocedures werd ingeroepen. Het inwinnen 

van advies bij de nationale instanties werd immers bij wet verplicht gesteld: ‘ik heb de er uwe 
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andacht te vestigen op de bepalingen van het artikel I van het koninklijk besluit van 10 Februari 1924, 

houdende wijziging der artikelen 7, 9 en 13 van het organiek besluit van 15 mei 1923. Krachtens die 

bepalingen moeten de deputaties evenals de regeering het advies inwinnen van een technischen ambtenaar 

vooraleer te mogen uitspraak doen inzake vergunningsplichtige inrichtingen. Bovendien moet in hun 

besluiten naar bedoeld advies worden verwezen272’. Daarnaast werd hen ook de verplichting opgelegd 

‘door artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 mei 1923, gewijzigd bij dat van 10 februari 1924, de 

beslissingen met redenen te omkleeden of te motiveren; derhalve dient ze te worden nageleefd in de besluiten 

van alle autoriteiten, die uitspraak te doen hebben’273. Ondanks deze wettelijke verordeningen moest 

de minister vaststellen dat ‘sommige deputaties, ‘tzij in eersten, ‘tzij in laatsten aanleg uitspraak doende 

inzake vergunningsplichtige inrichtingen, niet verwijzen nar het advies van een technischen ambtenaar en 

hun beslissingen niet met redenen omkleeden274’.  

Hoewel de andere adviesorganen in mindere mate werden gehoord, was hun interventie in het 

vergunningsbeleid met betrekking tot bepaalde industrietakken steeds verplicht. Zo moest het 

Gezondheidstoezicht ‘dezelfde bevoegdheden uitoefenen wat (sic) aangaat de gestichten waarvan eene 

lijst zal worden opgemaakt door Onzen Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken en die 

bijzonderlijk tot voorwerp hebben nijverheden of bewaarplaatsen betrekkelijk de voeding, het werk der 

dierstoffen, de landelijke huishoudkunde en de gemeentelijke gezondheid275’. De interventie van dit 

Gezondheidsopzicht werd in de praktijk altijd ingeroepen wanneer het slachterijen en 

beenhouwerijen betrof. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom deze adviesinstantie veel 

minder in de door ons onderzochte dossiers naar voren komt. Enkel de grote slachterijen werden 

tot de eerste klasse gerekend. Parallel hiermee zal de tussenkomst van dit gezondheidsbestuur 

meer in tweede klasse dossiers, die hier buiten beschouwing werden gelaten, ingeroepen zijn.  

 

De vraag rijst welke doelstellingen achter de door de provincie voorgestelde voorwaarden 

schuilgingen. Shen Van Hamme onderscheidt drie verschillende doelen die de provincie met het 

opstellen van voorwaarden beoogde. Meer bepaald onderkende hij gevaar, hinder en 

gezondheid276. Met gevaar bedoelt men dat de overheid zoveel mogelijk de arbeidsrisico’s op de 

werkvloer aan banden wilde leggen. Dit omvat ook de gevaren waaraan de omwonenden 
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werden blootgesteld. De hindermaatregelen hebben dan weer betrekking op het reduceren van 

lawaai, kwalijke geuren, stof of rook en dergelijke. Ten slotte trachtte de provincie middels de 

opgelegde voorwaarden ook de gezondheid van de omwonenden en de arbeiders te garanderen.  

Hier moet nog een vierde component aan toegevoegd worden, namelijk deze van de vervuiling. 

Deze categorie omvat alle maatregelen die een einde willen stellen aan zowel de luchtpollutie, 

contaminatie van de grond- en oppervlaktewateren en de eigenlijke bodemvervuiling. Bij deze 

indeling moeten we bedachtzaam zijn dat we de voorwaarden niet te veel verkappen en in aparte 

vakjes schuiven. Hiermee bedoelen we dat in vele gevallen de overheid een relatie zag tussen 

bijvoorbeeld geurhinder en gezondheid. De miasmatheorie mocht dan wel reeds in de 

negentiende eeuw weerlegd zijn door Pasteur, toch betekende dit niet dat de overheid de band 

tussen kwalijke geuren als oorzaak van het uitbreken van zogenaamde zymotische ziektes 

zomaar opgaf277. Het is dan ook moeilijk honderden jaren later precies na te gaan wat de 

provincie met haar maatregelen trachtte te bereiken. Toch proberen we – zo goed of zo kwaad 

mogelijk – de algemene tendensen van het provinciale beleid te bestuderen. 

 

Bij de bespreking van de provinciale voorwaarden zullen we ons grotendeels beperken tot de 

belangrijkste sectoren tegen dewelke strenge maatregelen werden genomen. Dit waren sectoren 

die het meest interessante informatie opleverden over zowel maatregelen tegen de 

bodemverontreiniging en de overlast voor de buren en die niet al te veel aan algemene 

standaardvoorwaarden werden onderworpen. Meer bepaald zullen hieronder de chemische 

industrie en de vellenbewerking worden besproken, gezien het gegeven dat de voorwaarden 

opgelegd aan deze twee sectoren alle mogelijke vormen van overlast aan banden trachtten te 

leggen. Met andere woorden werden tegen de overige nijverheden met betrekking tot brand-, 

geur-, rookhinder en dies meer parallelle voorwaarden gesteld.  

 

Opmerkelijk is dat de provinciale overheid meer dan de gemeente ook de bodemverontreiniging 

aan banden wou leggen. In maar liefst 47 gevallen stelde zij voorwaarden op die het insijpelen 

van schadelijke producten in de bodem of de bezoedeling van de rivieren moesten vermijden. 

Voornamelijk de chemische sector kreeg in bijna de helft van de gevallen voorwaarden opgelegd 

die ofwel waterverontreiniging of bodempollutie voor ogen hadden. De voorwaarden hadden 

bijna altijd betrekking op het afvalwater. Doorgaans werd haar voorgeschreven de grote 
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hoeveelheden afvalwater eerst onschadelijk te maken alvorens het in de Schelde of de nabij 

liggende grachten te lozen (cf. supra). Dit onschadelijk maken van het afvalwater kwam in de 

praktijk vaak neer op het filteren van de vloeibare drek, zodat het bezinksel, dat als het 

schadelijkst werd aanzien, eruit kon geëxtraheerd worden. Wat er echter met de bezinksels 

moest gebeuren, werd zelden of nooit verduidelijkt, zodat het bezinksel naar alle 

waarschijnlijkheid in vele gevallen dezelfde bestemming als het afvalwater kreeg. In de 20ste eeuw 

werd echter steeds vaker bepaald dat het afvalwater in onderaardse leidingen moesten afvloeien, 

waar ze geen gevaar voor de gezondheid konden betekenen. Zonder het wellicht zelf te weten, 

bewerkstelligde de provincie hiermee de mogelijke bodemverontreiniging. Nieuwkoop poneert 

immers dat ook een fabriek die was aangesloten op het rioleringsnet, de bodem kan 

verontreinigd hebben wegens de vele rioollekkages278.  

Vooral stilstaand afvalwater was uit den boze. In de regel werd bepaald dat in de werkhuizen 

waar chemische producten werden vervaardigd, opgeslagen of verhandeld de vloer gemetseld, 

en dus ondoordringbaar moest zijn en moest aflopen naar een centrale greppel waar het 

afvalwater werd opgevangen alvorens het naar een of andere zuiveringsput verdween. Daar 

werd het water onschadelijk gemaakt door toevoeging van chloorkalk, waarvan werd gedacht 

dat het het zuurhoudende afval neutraliseerde en het water terug haar oorspronkelijke 

helderheid en dus zuiverheid schonk279.  

Ook de muren moesten tot op enkele meters met cement bezet zijn. Deze maatregel steunde op 

een zeer oud idee dat de muren de schadelijke dampen konden absorberen en terug ‘uitzweten’ 

zodat de werklieden in de fabriek en de omwonenden er ziek van zouden worden. Houten 

muren en vloeren waren dus uit den boze. Aan hout werd immers de eigenschap toegeschreven 

dat het de stank tot in het hart van de stam kon opnemen. Door de muren, de gewelven en het 

houtwerk te pleisteren, plamuren, te schilderen en te witten, wapende men zich tegen de 

miasma280.  

 

Maakte deze bodemregulering van het provinciale bestuur milieubeschermers van het eerste 

uur? Zeker en vast niet. Het doel achter dergelijke maatregelen was enkel de openbare 

gezondheid te vrijwaren en had zeker niet tot doel de omgeving te beschermen. Bovendien had 
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het provinciaal regulerend beleid, meer dan één inconsequentie voor de bodem. Enerzijds 

trachtte ze het water en in mindere mate de bodem te vrijwaren van schadelijke stoffen, maar 

anderzijds moedigde zij het gebruik ervan bij bijvoorbeeld de ontsmetting van de lokalen aan. 

Allerhande fenolen, zoals créosote en creoline, alsook formaldehydeoplossingen, werden voor 

het desinfecteren van de werkplaatsen aangewend. Fenolen krijgen in de stoffentabel van 

Nieuwkoop een toxiciteit B toebedeeld en worden onder de categorie E ondergebracht, wat 

betreft bodemgedrag281. Dit maakt dat deze schadelijke en matig mobiele en afbreekbare stof, 

ernstige gevolgen kan gehad hebben voor het milieu. Het valt te verwachten dat met dit 

afvalwater, die geen economische waarde meer had voor de fabrikant, weinig bedachtzaam werd 

omgesprongen, zodat het vermoedelijk ook in de bodem terecht kwam. De concrete 

bodempollutie zal in het vierde deel aan bod komen, maar hier kan alvast uit besloten worden 

dat de overheid relatief weinig maatregelen trof om de bodemvervuiling tegen te gaan. Als ze al 

maatregelen oplegde tegen de insijpeling of lozing van schadelijke producten in de grond of het 

oppervlaktewater, hield ze eerder de gezondheid van de omwonenden in hoofde. Daarenboven 

beperkte de aandacht van de overheden zich doorgaans tot de bodemvervuiling door organische 

stoffen die konden rotten. Maar de stoffen die ook nu nog schadelijk zijn voor de bodem, zijn 

precies de anorganische of persistente verbindingen. De organische stoffen zijn afbreekbaar, en 

vermoedelijk dus al lang verdwenen282. Het feit dat een verontreinigde bodem ziektes en 

epidemieën kon veroorzaken, behoorde tot de grootste bezorgdheid van de overheden. Met 

andere woorden beheerste de miasmatheorie de zorg om de bodemverontreiniging283. Maar met 

de introductie van de bevindingen van Pasteur en Koch verdween bodemvervuiling op het 

achterplan en verschoof de grootste aandacht naar waterverontreiniging omdat men dacht dat 

eerder het water en niet de bodem de grote ziekteverspreider was284.   

Bovendien waren ook de maatregelen die zij formuleerde met het oog op het verminderen van 

de waterverontreiniging eerder preventief dan curatief. Met uitzondering van enkele zink- of 

decanteerputten werden maar weinig zinvolle initiatieven ontplooid285.  
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De overlast die de chemische industrie teweegbracht had voornamelijk betrekking op het gevaar 

voor brand en de geurhinder. Brand trachtte men aan banden te leggen door de maatregel die 

voorschreef dat de lokalen in baksteen moesten gebouwd zijn, enkel kunstmatig verlicht werden 

en afdoende verlucht te werden. De opstapeling van gassen door een slechte verluchting zou 

immers een ontploffing kunnen veroorzaken. Geur- en roethinder poogde men te vermijden 

door voldoende luchtzuigers voor te schrijven, die in verbinding stonden met schouwen die 

boven de nok van omliggende huizen uitkwamen. Het bouwen van hoge schoorstenen is een 

maatregel waar in de negentiende eeuw veel over gebakkeleid werd. Algemeen was men er wel 

van overtuigd dat dit een gunstige uitwerking kon hebben op de emissie van rook en dampen286. 

Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Engeland waar de 100 meter hoge schouwen de dampen 

ver van het eigenlijke emissiepunt uitbliezen, moest men het in België doorgaans rooien met 

schoorstenen van amper 30 à 40 meter287. Meer zelfs, in de dossiers wordt slechts gesproken van 

schouwen van 20 meter. Dit had voornamelijk te maken met de onmogelijkheid tot het bouwen 

van schoorstenen en het kostenplaatje dat er voor de industrieel aan verbonden was288. 

Bovendien was het verlengen van de schoorstenen een zogenaamde ‘end-of-pipe’ maatregel die de 

facto enkel probleemverschuivend en dus niet probleemoplossend werkte289.  

 

Binnen de chemische sector werden voornamelijk de kaarsen- en vuurwerkbedrijven streng 

gereguleerd. Bij de kaarsenindustrie vormde rook het grootste probleem. Daarom schreef men 

voor dat de vroege toortsenfabrieken enkel gebruik mochten maken van steenkool uit Charleroi 

en de geproduceerde rook via hoge schouwen moesten uitblazen.  

Toch waren het vooral de twee vuurwerkfabrieken die niet aan een strenge regulering, die het 

verhinderen van brand en explosies tot doel had, konden ontsnappen. Men was eerder naïef in 

het bepalen van de voorwaarden. Hiermee bedoelen we dat men bijvoorbeeld een sterk geloof 

hechtte aan het verhinderen van ongevallen onder de werklieden door het verplichten van 

‘verschillende groote met water gevulde houten of metalen vaten of een groote gemetselden bak, welk in 

geval van brand of wanneer iemand brandwonden oploopt benuttigd worden290’. 
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Vooreerst werd steevast gestipuleerd welke stoffen wel en niet in de inrichting mochten bewerkt 

en bewaard worden. Vooral ‘phosphoor’, knalmengsels, meelpoeder en poederkruit waren uit den 

boze. De te gebruiken grondstoffen, waaronder chloorzuurpotas, en het uiteindelijk 

vervaardigde buskruit dienden bewaard te worden in houten, wit blikken of Keuls vaatwerk, die 

op een 30 centimeter hoge stelling stonden. Vreemd genoeg werd bepaald dat enkel houten 

vloeren toegelaten waren en dat de werklieden, die de bereidingszaal nooit met meer dan twee 

mochten betreden, bij voorkeur blootsvoets moesten werken. Dit kwam omdat ijzer zoveel 

mogelijk uit dergelijke fabrieken werden geweerd. Omdat de schoenen vaak met nagels in elkaar 

werden geknutseld, dienden de werknemers dus maar op sokken in de fabriek te werken. 

Bovendien hechtte men een groot belang aan controle, opdat de veiligheid van de werklieden 

zou gevrijwaard worden. Vaak kwam dit neer op de bepaling dat het woonhuis van de 

vergunningshouder in de nabije omtrek van de inrichting moest gelegen zijn, opdat hij een oogje 

in het zeil zou kunnen houden.  

 

Ook de vellenindustrie werd geconfronteerd met een strenge regulering. De regulering jegens de 

huidenindustrie hield voornamelijk de openbare gezondheid in het achterhoofd. Vooreest valt 

alweer een grote bezorgdheid omrent vuil en het afvalwater op. Omdat we hierboven reeds 

afdoende ingingen op de regulering van de afvoer van afvalwater, beperken we ons hier 

grotendeels tot het bespreken van het vast afval, waarvan vooral de bestemming werd 

gereguleerd. Dit hield in dat de afvalstoffen elke dag moesten weggehaald worden in zinken 

vaten. Daarop werden ze naar een door de gemeente bepaalde akker gebracht, waar ze begraven 

werden of gebruikt ter bemesting. Het afval moest echter wel eerst ontsmet worden door het te 

bestrooien met zout of chloor. Om deze afvalstoffen te beperken en om de openbare gezondheid 

niet te schaden, werden vaak productiebeperkingen opgelegd, in die zin dat vooral het looien en 

ontvlezen van de vellen werd verboden. Uit de klachten blijkt echter dat dergelijke bepaling 

meer dan eens met de voeten werden getreden. De werklieden in het bedrijf werden beschermd 

door de verplichting tot het inrichten van een afzuigkap, waaronder de bewerkingen die 

schadelijke gassen veroorzaakten, dienden te gebeuren. Bovendien moesten ze zich ten allen 

tijde kunnen wassen.  
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3.3.3. De stem van het volk 

Na de impact van de adviserende organen op het beleid te hebben geduid, leggen we ons oor te 

luister bij de bevolking. Met andere woorden kunnen we ons de vraag stellen in welke mate de 

Bestendige Deputatie rekening hield met de klachten van de omwonenden in de besluitvorming.  

 

We zullen zien dat op een totaal van 239 aangevraagde vergunningen werd in 36,4% van de 

gevallen geklaagd. Dit betekent dat er tegen 87 vergunningsaanvragen klachten werden 

ingdiend. Van deze 87 bedrijven waartegen protest werd geopperd, werden er maar liefst 82 

goedgekeurd. Dit doet al vermoeden dat de provincie de opmerkingen van de omwonenden 

vaak in de wind sloeg. Deze veronderstelling wordt gestaafd door de vele klachten die werden 

teruggevonden in de briefwisseling, waaruit blijkt dat ook wanneer het dossier reeds was 

afgesloten, het protest bleef aanhouden; meestal zonder gevolg (cf. infra).  

De bevolking kon dus in slechts 5% van de gevallen haar stempel op het beleid doordrukken. Na 

een summier kwalitatief onderzoek naar de redenen van de klachten en de argumentatie van de 

overheid in het geval van een geweigerde vergunning, blijkt dat zij toch in de helft van de 

gevallen rekening hield met het protest van de omwonenden. De hoeveelheid geweigerde 

vergunningen is echter te klein om verregaande conclusies te kunnen trekken.  

In de overige gevallen achtte de provinciale overheid de klachten niet doorslaggevend genoeg 

om de aanvraag te verwerpen. Dan was het opleggen van voorwaarden de enige mogelijk om 

partieel tegemoet te komen aan de eisen van de bewoners. Eerst en vooral moet gewezen 

worden op het feit dat er geen link bestaat tussen de hoeveelheid klachten en de voorwaarden. In 

het geval van klachtenbrieven, deed de provinciale overheid immers niets om stringentere 

maatregelen op te leggen. Vaak hield ze het op de door het Arbeidsopzicht voorgestelde 

maatregelen of op de reeds voorgekauwde standaardvoorwaarden. Enkel de probleemsectoren, 

die doorgaans op een groot klachtenpercentage konden rekenen, reguleerde ze strikter. Ze deed 

dit echter wel zonder rekening te houden met de specifieke klachten tegen een welbepaald 

bedrijf.  

 

Ook uit de verslagen van de adviesorganen van de provincie blijkt dat in zeer geringe mate 

rekening werd gehouden met de omwonenden. In de meeste gevallen worden de grieven van de 

buurtbewoners wel partieel bijgetreden, maar geloofden de adviesorganen dat de overlast kon 

verhinderd worden mits het opleggen van productietijd- of vestigingsbeperkingen. Daarnaast 
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zwakten de adviserende instellingen het vezet stelselmatig af door te verklaren dat de 

omwonenden simpelweg niet op de hoogte waren van het concrete productieproces, een 

soortgelijke fabriek elders niet tot overlast en protest had geleid, het aantal te fabriceren of op te 

stapelen stoffen zeer gering was of de betrokken inrichting reeds geruime tijd bestond en slechts 

op het moment van aanvraag tot protest had geleid. Slechts in enkele gevallen schilderde het 

bestuur het verzet af als ongegrond of overdreven. Dit impliceert dat men niet volledig los 

optrad van het ingekomen protest, maar dat men gemakshalve voorwaarden oplegde of de 

klachten minimaliseerde, zodat de industrie steeds het pleit won. Vaak hechtte men daarbij meer 

geloof aan de woorden van de fabrikant, dan aan deze van de omwonenden. De advies- en 

controleorganen waren immers zeer goedgelovig. Zo liep in 1923 de aanvraag van Jan De Ridder 

tot de oprichting van een pelsendrogerij binnen bij de Bestendige Deputatie. Omdat het bedrijf 

behoorde tot één van de ‘probleemsectoren’ was waartegen vaak klachten rezen, bracht het 

Arbeidsopzicht een bezoekje aan de betrokken inrichting. Hoewel werd verboden verse vellen 

op te slaan, trof de arbeidsopziener er toch een tiental verse konijnvellen aan. Niettegenstaande 

de fabrikant de opgelegde voorwaarden aan zijn laars lapte, was de arbeidsopziener mild en 

verklaarde hij dat ‘indien de voorwaarden worden nagevolgd, levert die inrichting geen bijzondere 

ongemakken op291’. Hoewel hieruit bleek dat de vrees van de omwonenden niet volledig onterecht 

was en de fabrikant er niet voor terugdeinsde de maatregelen met de voeten te treden, bleef het 

Arbeidsopzicht het kamp van de industrie kiezen.  

 

3.3.4. Een vergelijking tussen de theorie en praktijk: de effectiviteit van het provinciale 

vergunningsbeleid 

 

Hoewel uit het voorgaande blijkt dat de provinciale overheid doorgaans laks was in het opstellen 

van voorwaarden en ze deze eer meestal aan de haar adviserende instanties liet, werden in het 

overgrote deel van de gevallen toch maatregelen opgelegd die de bewegingsvrijheid van de 

industrie inperkten. Nochtans blijkt uit de dossiers dat de klachten tegen bepaalde sectoren, of in 

bepaalde gevallen tegen specifieke fabrieken, ondanks alle voorzieningen bleven aanhouden.  

Naast de klachten in de vergunningsdossiers, moet eveneens gewag worden gemaakt van de vele 

klachtenbrieven die niet bij de vergunningsdossiers werden gevoegd en in de reeks aparte 
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briefwisseling in het Provinciaal Archief te Gent worden bewaard. Deze klachtenstroom doet dus 

enigszins vermoeden dat de opgelegde voorwaarden de ergste nood in sommige gevallen niet 

konden ledigen. Voorbeelden van steeds wederkerend protest zijn legio. Dit bewijst dat na 

enkele jaren, wanneer een bedrijfsleider een verlenging of uitbreiding wenste te bekomen, er in 

de feiten niets veranderd was aan de hachelijke situatie waarin sommige omwonenden zich 

moesten beredderen.  

Het meest representatieve voorbeeld is de Gentbrugse ververij van Jozef Serck, ook wel de 

‘Tienturerie Warande’ genoemd (cf. deel 4). In 1924 werd door de weduwe van Pieter Jacobs een 

verlenging van de bestaande ververij aangevraagd. Wie deze ververij vóór Mevr. Jacobs uitbaatte 

en hoe lang ze precies al bestond, is niet duidelijk. Tegen deze inrichting kwam protest van drie 

hoftuinbouwers uit de buurt. Deze vreesden dat de komst van deze ververij ‘waarschijnlijk 

verderfelijke dampen en wateren zal teweegbrengen - hetgeen hoogst schadelijk kan worden voor de planten 

en bloemen in de bloemisterij wassende’292. Ondanks dit binnengelopen protest, bekrachtigde de 

Bestendige Deputatie de aanvraag op 14 augustus 1924. Bij deze goedkeuring werden de 

reclamanten volledig vergeten. Er werd enkel gestipuleerd dat ‘de werklieden zullen beschikken over 

een kleedkamer en in de gelegenheid moeten worden gesteld om zich na hun werk behoorlijk te reinigen293’. 

De gemeentelijke politie op de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde gestichten beweerde 

eveneens dat de provincie haar goedkeuring enkel verleende mits ‘onder meer de afvalwaters zullen 

ontbloot zijn van alle scheikundige bestanddelen, reukloos en onbederflijk, zonder gevaar voor de openbare 

gezondheid, zoniet dat dit nijverheidsgesticht, buiten de gewone straffen, zal gesloten worden door 

intrekking der vergunning294’. Hieruit blijkt nogmaals de bezorgdheid van het provinciale bestuur 

over de reinheid van de waterlopen (cf. supra). De archiefdocumenten vertellen evenwel een 

heel ander verhaal. Hoewel de provincie voorzag in een procedure voor het bestraffen van 

ernstige vergrijpen tegen de door haar opgelegde voorwaarden, blijkt dat de industrie, die naar 

goede gewoonte de opgestelde maatregelen met de voeten trad, vrij spel werd gelaten. Wat de 

drie opposanten uit 1924 vreesden, werd werkelijkheid. Omwonenden klaagden steen en been 

over de ‘verpestende reuk die soms onuithoudbaar is. In de omgeving ervan, zijn de inwoners in de 

onmogelijkheid eetwaren te bewaren295’. De stank verpestte de eetwaren, maar de provinciale 

overheid … deed niets. Reeds in 1933 delibereerde de Provincieraad over de zaak en beloofde de 

gemeente een einde te stellen aan de onhoudbare toestand. Ongeveer een jaar later, was echter 
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nog niets aan de situatie veranderd. Uiteindelijk vaardigde de gemeente op 9 mei 1934 een 

gemeentelijke verordening uit waarin het bedrijf werd verboden het afvalwater in de waterlopen 

en de grachten te lozen. Conform artikel 94 van de gemeentewet werd ook een afschrift gestuurd 

naar de Bestendige Deputatie. Deze maatregelen waren echter een maat voor niets. Maar de 

walmen waren zo erg dat in september 1934 dokter Van Acker uit Gentbrugge moest vaststellen 

dat het huis van de familie Herpol in de Hoveniersdreef onbewoonbaar was wegens de sterke 

gassen, voortkomende van de waterloop waarin Jozef Serck zijn afvalwater loosde. De 

bedrijfsleider werd van de grieven op de hoogte gesteld maar waste zijn handen in onschuld. Hij 

had, zoals de overheid hem had opgelegd, twee zuiveringsputten geïnstalleerd waarin het water 

werd ‘geneutraliseerd’ alvorens het te dumpen in de dichtstbijzijnde rivier. Om uitsluitsel te 

verkrijgen omtrent deze zaak werd een chemisch onderzoek ingesteld naar de samenstelling van 

het rivierwater door het Laboratorium van de Staat. De politiebrigadier, en de heren De Bock en 

De Roose werden gelast met het nemen van drie monsters in ‘drie nieuwe flesschen, die ik heb 

gesloten met drie nieuwe kurken, gelakt en gezegeld met den zegel van het politiecommissariaat van 

Gendbrugge296’. Het laboratorium van den Staat moest besluiten: ‘Dit water is zeer bevuild, het 

verspreidt een onaangenamen reuk van verrotting, het is gevaarlijk voor het besmetting van het drinkwater. 

Het water bevat een merkbare hoeveelheid verdamprest per liter 4109 gr, 3423 gr minerale stoffen, 1278 gr 

chloor. De afvalwaters zouden moeten gereinigd worden alvorens ze in waterlopen te laten afleiden297’. 

Maar verre van enige verheldering te brengen in deze zaak, werd door dit onderzoek het 

steekspel tussen de overheden, de bedrijfsleiding en de omwonenden nog aangewakkerd. De 

bedrijfsleider pretendeerde nu dat het onderzoek had uitgewezen dat het besmettende afvalwater 

niet uit zijn onderneming kwam, maar uit deze van de NMBS en de huizen van de 

omwonenden. ‘Edoch het water dat zich bevindt in de afleiding AF is vettig, vuil en verspreidt een 

onaangename geur, daar het alle uitwerpsels bevat van de werkhuizen van het Arsenaal (sic), zooals olie, 

vetten enz en eveneens huishoudsoverblijfesels der huizen van groep x. water genomen in de waterafleiding 

AB, verspreidde dezelfde onaangename geur als in de verdere afleiding EF. Dus het beste bewijs dat de fout 

van afsteken van vuil water enkel ligt aan de werkhuizen van het Arsenaal’298.  
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Afbeelding 2: 

Bijgevoegd plan uit het dossier met betrekking tot de Tienturerie Warande 

(Bron: PAG, 8/35-626) 

 

 

De gemeente maande de Bestendige Deputatie verscheidene malen aan om een einde te stellen 

aan de onhoudbare toestand die ondertussen al tien jaar aansleepte. Ook de gedupeerde 

omwonenden zochten toenadering tot de Bestendige Deputatie en stelden haar op 13 november 

1934 op de hoogte van de ondraaglijke toestand. ‘Doch dit alles is zonder gevolg gebleven299’. 

De gemeente Gentbrugge vond dat het welletjes geweest was en vaardigde een gemeentelijke 

verordening uit waarin gestipuleerd werd dat de uitbater zijn activiteiten uiterlijk op 31 

december 1934 diende te staken. De gemeente stond echter machteloos, gezien deze 

gemeentelijke verordening enkel rechtskracht kreeg mits de goedkeuring van de Bestendige 

Deputatie. Een goedkeuring van de gemeentelijke maatregel werd echter niet teruggevonden … 

.  

Waarschijnlijk ondernam de provincie geen verdere stappen omdat de bedrijfsuitbater in het 

gelijk werd gesteld door het Arbeidsopzicht van het Ministerie, het belangrijkste adviesorgaan 

van de provincie. Meer zelfs, het Arbeidsopzicht ontsloeg ook de NMBS van alle 

verantwoordelijkheid, maar legde deze volledig bij de omwonenden. ‘In de beek in kwestie worden 
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ook de keukenafvalwaters van een tiental huisgezinnen uitgestort en nu en dan ook wel eens een voerloop 

der beerputten. […] Madame Herpol, een der reklamanten, wonende Hoveniersdreef n°8, heeft mij 

verklaard dat bij zekere dagen de beek net riekt als een beerput. […] Ik ben van meening dat noch de 

spoorwegmaatschappij, noch de ververij Jos. Serck, kunnen verantwoordelijk zijn in deze zaak en de 

bezoedeling goed en wel voorkomt van de huisgezinnen uit de Hoveniersdreef300’. Hoewel ook de 

omwonenden in de verontreiniging van het oppervlaktewater niet volledig vrijuit gingen301, 

werden door deze beslissing de omwonenden en de gemeente monddood gemaakt. De 

provinciale overheid mocht immers niets doen, zonder een negatief advies van het 

Arbeidsopzicht. Deze dienst beweerde steevast dat ‘het water van de weverij Serck volstrekt zuiver 

is302’.  

In 1945 vroeg de Tienturerie Warande een uitbreiding aan. Uit dit dossier blijkt dat aan de 

vroegere onhoudbare stand van zaken niets werd gewijzigd. In het dossier werden een 

recordaantal van 20 klachten gevonden. Aan de reeds bestaande exploitatie zou immers een zeer 

gehate konijnenvellenlooierij worden geannexeerd. Hoewel de gemeente protesteerde omdat 

‘daar bijna altijd de vergunningsvoorwaarden niet ernstig worden opgenomen en bijgevolg niet worden 

nageleefd’, keurde de Bestendige Deputatie de uitbreiding goed. Ook het Arbeidsopzicht trok de 

kaart van de industrie. Er werd wel beroep aangetekend, maar dit bleek vechten tegen de 

bierkaai. Ondanks alle precedenten was het ministerie van oordeel dat ‘de inrichting geen 

ongemakken zal veroorzaken die den normalen last eener goede buurt te buiten gaan’303.  

Jammer genoeg was dergelijk relaas geen alleenstaand geval. Ook de eerder vernoemde dossiers 

met betrekking tot de aanvragen van Edmond Haly en Adolf De Meulemeester bewijzen dat de 

voorwaarden van de provinciale overheid en de arbeidsopziener in wezen lege dozen waren. 

Wat hierbij meteen opvalt is dat deze spijtige geschiedenissen allemaal betrekking hadden op de 

‘fourrurenindustrie’ die talrijk aanwezig was in het Gentbrugse. Het was genoegzaam bekend dat 

deze industrieën niet enkel bijzonder hinderlijk waren, maar door het gebruik van schadelijke 

stoffen ook de gezondheid zwaar belastten. Toch waren dergelijke vaststellingen voor de 

overheid geen reden tot additionele maatregelen en een goede opvolging van de dossiers. In 1919 

vroeg August Regnard een nieuwe looierij aan. Er werd duidelijk gestipuleerd dat ter wille van 

de openbare gezondheid, de verse vellen moesten ingewreven worden met zout zodat ze niet 

                                                       
300 PAG, 8/35-626 
301 BOGAERT (D.), ‘Milieuhinder in Gent in de 18de en begin 19de eeuw. Over moorkinderen, stinkerd en blokrijden’, 
Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 1996 (1), pp. 35  
302 PAG, 8/35-626 
303 PAG, 8/35-790 



 104

zouden gaan stinken en rotten. De Arbeidsopziener organiseerde een controle in de inrichting en 

moest vaststellen dat ‘er ongeveer 3 à 4 koevellen aan de ingang van de deur lagen, die niet met zout 

waren bestrooid. Daardoor heerste er in den stal een onaangenamen geur304’. Ook de verluchting liet te 

wensen over. ‘De aanvrager verklaarde dat het drogen gedurende de zomer enkel 2 à 3 dagen vergt. De 

verluchting gebeurt dan middels een venster en 2 à 3 duivenpannen305’. Hoewel dit allemaal moest 

verbeterd worden en hieruit blijkt dat de zoveelste fabrikant de voorwaarden naast hem 

neerlegde, werd de vergunning toch verleend. Dit impliceert dat in geval van overlast niet enkel 

de ongehoorzame fabrikant met de vinger dient te worden gewezen, maar ook de controle-

instanties en de bevoegde overheid schuld troffen. Het terughoudende beleid kan verklaard 

worden door de geringe macht- en controlemiddelen die zij ter hunner beschikking hadden. 

Door hun lakse houding deden ze zelf afbreuk aan de aan hen toebedeelde controle- en 

machtmiddelen.  

 

Naast het ontoereikend karakter van de provinciale maatregelen, kan er daarenboven een zekere 

laksheid in hun beleid worden aangenomen. We bedoelen hiermee dat sommige bedrijven, 

hoewel ze in de eerste klasse werden gecatalogeerd en dus in theorie moesten toegelaten worden 

door de Bestendige Deputatie, hun exploitatie zonder enige vergunning uitoefenden. Dit kan 

mogelijk het verschil tussen de eigen onderzoeksresultaten en deze van Martine Bode verklaren. 

Wanneer we het archiefonderzoek vergelijken met de voormelde studie uit 1985, wordt duidelijk 

dat er een feitelijke discrepantie bestaat tussen de reële industriële aanwezigheid en de bedrijven 

die terug te vinden zijn in de archieven. Dit betekent dat de ware industriële activiteit te 

Gentbrugge in elk geval groter was dan de vergunningsdossiers suggereren. Wegens de 

afwezigheid van een uniform beleid, de laksheid van de verschillende betrokken overheden en de 

hiaten in de nationale wetgeving, glipten sommige bedrijven door de mazen van het net. Dat er 

niet voor elk bedrijf een vergunningsaanvraag wordt teruggevonden, hoeft dus helemaal niet te 

verwonderen.  
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4. De Gemeentelijke overheid 

4.1. Inleiding 

Uit het voorgaande blijkt reeds dat op het vlak van de vergunningsprocedure de gemeente vaak 

de duimen moest leggen voor haar veel machtigere collega’s; de nationale en provinciale 

besturen. Toch had de gemeente in principe een adviserende bevoegdheid in de besluitvorming 

rond de vergunningen van de eerste klasse. Tegenover haar relatieve onmacht de provinciale 

besluitvorming in een bepaalde richting te sturen, stond haar diepere en bredere betrokkenheid 

bij de problemen die de industrie met zich meebracht. Toch getuigde ook de gemeente van een 

zeer weifelende houding. Het gemeentebestuur was bepaalde industrietakken, wegens de 

overlast die ze veroorzaakten, liever kwijt dan rijk. Anderzijds was de komst van bedrijven een 

bron van inkomsten voor de gemeentelijke kas. Zo hadden zij onder andere het recht om 

nijverheidstaksen te heffen. Bovendien hielp de industrie grote delen van de lokale bevolking aan 

werk. In dit onderdeel zal dan ook in de eerste plaats nagegaan worden hoe de gemeente met 

deze spanning omging306. Ten einde beter hoogte te krijgen van de houding van het 

gemeentebestuur tegenover de nijverheid, werden vooreerst de verslagen van de gemeenteraad 

onderzocht. Niettegenstaande de hierboven geopperde onmacht om de uiteindelijke 

besluitvorming te beïnvloeden, was de verplichte tussenkomst van de gemeente wettelijk 

vastgesteld. Met andere woorden lieten ook de dossiers ‘de commodo et incommodo’ sporen na 

die door de historicus kunnen aangewend worden om de gemeentelijke perceptie jegens het 

productiebedrijf te onderkennen. Hierbij worden ongeveer dezelfde onderzoeksvragen gesteld 

als bij de provinciale overheid. Met andere woorden zullen we trachten de gemeentelijke 

gedragslijn tegenover de nijverheid te achterhalen door de verhouding tussen de positief en 

negatief geadviseerde bedrijven te bekijken. Daarnaast zal ook de mate waarin de gemeente in 

haar beslissing rekening hield met de klachten en experts worden onderzocht. Daarbij is het 

eveneens belangrijk de door haar opgelegde voorwaarden onder de loep te nemen.  
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4.2. De verslagen van de Gentbrugse gemeenteraad  

Eén mogelijkheid om de houding van de gemeenteraad jegens de nijverheid te onderzoeken, is 

een grondige studie van de notulen van de gemeenteraad. Hier vallen meteen een aantal 

interessepunten op. Deze aandachtspunten hebben soms weinig te maken met de houding van 

de gemeente jegens de industrie. We bespreken ze hier toch omdat ze een algemeen beeld geven 

van hoe de gemeente omging met bijvoorbeeld afvalverwerking of de verontreiniging van de 

beken. 

Vooreerst blijkt uit de gemeenteraadsverslagen, net zoals bij de provincie, een bestendige 

aandacht voor de aanleg van riolen en het rein houden van de waterlopen en grachten. Meer 

specifiek worstelde de gemeenteraad met de problemen omtrent de sterk bevuilde Rietgracht. 

Daarnaast zet zij zich ook in voor de waterbedeling in de gemeente. Ook de gas- en 

watervoorziening trachtte zij op punt te stellen. Daarnaast was ze bezorgd over de openbare 

gezondheid. Uit deze bezorgdheid ontsproot de gemeentelijke vuilnis- en reinigingsdienst. Deze 

vier aandachtspunten zullen hier verder in detail worden besproken.  

 

Vanaf 1882 duiken in de gemeenteraadsverslagen regelmatig besluiten op met het oog op de 

inrichting van ondergrondse riolen307. De aanleg van openbare afvoeren was met het oog op de 

gemeentelijke hygiëne geen overbodige luxe, maar toch moeten we vaststellen dat de bouw van 

openbare riolering niet enkel traag op gang is gekomen, maar overigens tot diep in de twintigste 

eeuw heeft geduurd308. Dit maakte dat tot na de Tweede Wereldoorlog sommige wijken nog 

steeds niet van een afdoende afwatering waren voorzien. Dit bemoeilijkte uiteraard wel de 

naleving van de voorwaarden die door het ministerie, het Arbeidsopzicht of de provincie werden 

voorgeschreven. Heel vaak stelden zij dat het afvalwater afkomstig van de industriële 

inplantingen in de gemeente in de riolen moesten geloosd worden. In vele gevallen waren die er 

echter niet, wat bewijst dat de nationale overheid niet op de hoogte was van de reële situatie in 

de gemeente. En zelfs al was er riolering voorzien, de eerste primitieve riolen in de 19de eeuw 

waren vaak van hout of hadden geen bodem, waardoor het afvalwater gemakkelijk de bodem 

indrong309. 
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Ook het afval- en keukenwater dat de gezinnen voorbrachten, baarde de gemeente kopzorgen. 

Zo vroeg zij in 1893 een toelating aan de gemeente Ledeberg het huishoudelijk afvalwater, 

afkomstig van de gezinnen woonachtig langs de Brusselse Steenweg te mogen afleiden in de 

riolering die eigendom was van de gemeente Ledeberg310. Het enige probleem met deze eerste 

riolen voor de afvoer van keukenwater was dat ze enkel een verplaatsing van het probleem voor 

ogen hadden. De eerste maatregelen hadden enkel tot doel het verplaatsen van het vuil buiten 

het gezicht- en reukveld. De riolen mondden meestal een eindje verderop uit in een waterloop of 

gracht. Het verplaatsen van het afvalprobleem zorgde daarenboven ook voor ruzie tussen 

gemeentes311.  

Door deze ontstentenis van de riolering werkten dus niet enkel de industrie, maar ook de 

bewoners mee aan de vervuiling van de waterlopen. In 1905 besloot het ‘Berschermkomiteit der 

Werkmanswoningen’ een onderzoek in te stellen naar de toestand van de werkmanswoningen in 

de gemeenten Gentbrugge en Ledeberg. In 1907, het jaar dat het onderzoek werd uitgevoerd 

voor Gentbrugge, moesten de Heren Verbauwen en De Buck tot de vaststelling komen dat 

voornamelijk de bevolking die in de zogenaamde open velden woonden, geen riolering ter 

beschikking hadden en hun afval en fecaliën in teerputten of eenvoudigweg op straat dumpten. 

Ruim 44 huizen gooiden en loosden hun afval in de grachten en van 24 andere huizen was 

bekend dat ze hun afval gewoon in de Schelde dumpten312. Daarnaast werden de fecaliën vaak 

gebruikt voor de bemesting van de omliggende akkers313.  

 

Ook de gezondmaking van de waterlopen was een vast punt op de gemeentelijke agenda. Dat de 

gemeentelijke overheid omstreeks 1850 de reinheid van de waterlopen zeer belangrijk achtte, 

was voornamelijk het gevolg van het optreden van de hygiënisten. Deze laatste verrichtten 

onderzoek naar het verband tussen woon- en leefomstandigheden en het uitbreken van 

epidemies. Ook aan de zorg om de openbare hygiëne besteedden ze veel aandacht. Onder een 

niet-aflatende stroom van publikaties trachtte ze de bevolking en de overheden de ernst van het 

probleem duidelijk te maken314. In 1891 werd in Gentbrugge er voor het eerst een onderzoek 

ingesteld naar de reinheid van de gemeentelijke waterlopen. De kosten verbonden aan de 
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reiniging ervan werden doorgaans op de aanpalende eigenaars verhaald. Door de overtredingen 

te laten bekostigen door de overtreders zelf, kostte de reiniging de gemeente niets en werd de 

gemeentelijke kas erdoor gespijsd315. ‘Een streng onderzoek voor het Schepen Collegie zal gedaan 

worden nopens het kuishen der waterloopen tegen 1 mei aanstaande. Van dit onderzoek zal er een proces-

verbaal opgesteld worden en de aangelande eigenaars der waterloopen, zullen zich aan de onderrichtingen 

van het schepencollegie moeten gedragen, zoo zal de wet streng toegepast worden316’. De aanzet voor de 

reiniging van de gemeentelijke of provinciale waterlopen werd in de regel door de bevolking zelf 

ingefluisterd. Zij trachtten door protestbrieven de wantoestanden in de gemeente aan de kaak te 

stellen. Hierbij werd niet enkel de industrie geviseerd, maar ook de talrijke hoftuinbouwers uit 

de buurt moesten het ontgelden. Ook de hoftuinbouw maakte veelvuldig gebruik van water uit 

de aanpalende grachten en waterlopen en loosden er hun gebruikte wateren in.  

Dat de waterproblemen de omwonenden en het gemeentebestuur terecht angst inboezemde, 

wordt bewezen door een gedetailleerd onderzoek uit 1907 naar de reinheid van de waterlopen. 

Dit onderzoek bracht aan het licht dat in totaal 110 inwoners niet over pompwater beschikten. 

De overige inwoners hadden wel pompwater, maar slechts 376 konden er beschikken over 

‘redelijk goed’ drinkwater. Voor ruim 2784 inwoners was de waterkwaliteit ronduit slecht. Het 

gemeentebestuur trachtte reeds van in de 19de eeuw iets te doen aan de povere 

drinkwaterbedeling en de slechte kwaliteit ervan. Reeds vanaf 1899 zond ze daarom regelmatig 

stalen naar het Bacteriologisch Instituut van Gent. Dit laboratorium concludeerde dat slechts 3 

van de 13 genomen stalen gezond waren. De andere 10 waren onder andere besmet met de 

‘bacillus liquefaciens’, die voortkomen van rottende bestanddelen, de ‘aquatilis’, een bacil die 

tyfus kan veroorzaken en de ‘colibacile’, die de darmen kan aantasten. De ernst van de 

hygiënische toestand in de gemeente zette het bestuur aan maatregelen te nemen met betrekking 

tot het ledigen en onderhouden van de teer-, beer- en waterputten. Bovendien werd aangeraden 

de bodem van de kuilen van een dikke laag klei te voorzien317. Maar aan de kwaliteit van het 

putwater kon echter niets gedaan worden zolang het rivier- en grondwater bezoedeld werden318.  
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Deze maatregelen waren echter een maat voor niets. Het reële probleem was de besmetting van 

het pompwater doordat de kwelm bedorven werd door de Schelde. De aanwezigheid van 

microben in het rivierwater van de Schelde werd voornamelijk beïnvloed door de getijden. Bij 

elke zakking van het water na de vloed, dreigden een grote hoeveelheid microben uit het 

rivierwater in de grond te sijpelen en de kwelm te bederven319. Bovendien werden vele steden en 

gemeenten bij laagtij omgetoverd tot één grote vuilnisbelt wegens de grote hoeveelheden afval 

die in de waterlopen belandden320. Maar de vervuiling kwam echter niet enkel uit Gentbrugge. 

De vuiligheid van de dichtbevolkte stad Gent aan de oever van de Schelde, kon tot op 15 à 25 

meter voor problemen zorgen321. 

 

Tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog werden – al dan niet op verzoek van de bezettende 

overheid – op regelmatige tijdstippen aanvragen gedaan om bepaalde waterlopen te kuisen. Deze 

schikkingen werden echter niet alleen vanuit hygiënisch oogpunt genomen, maar omdat dit 

werk verschafte aan de horde werklozen die de gemeente tijdens en na afloop van de oorlog rijk 

was322. Bovendien waren deze reinigingen vaak eenmalig en hadden ze slechts een kortstondig 

effect omdat er niets aan de basis van het probleem werd gedaan323.  

Een zaak die de gemeente doorheen de volledige 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw bleef 

beroeren was de reiniging van de stinkende Rietgracht. Met de regelmaat van een klok stelde de 

gemeente aan de hogere overheden voor een onderzoek uit te voeren aangaande de toestand 

van de Rietgracht omdat de toestand onhoudbaar was geworden. ‘Overwegende dat sedert lang 

naar middelen gezocht wordt tot gezondmaking van de onbevaarbaren en onvlotbaren waterloop, gezegd 

Rietgracht, welke vuile wateren voor het grootste deel van de gemeente Ledeberg voortkomen324’. Deze zaak 

betrof dus in wezen een politiek steekspel tussen de aanpalende gemeenten Gentbrugge en 

Ledeberg. De in Ledeberg overvloedig aanwezige industrie moest volgens de Gentbrugse 

gemeenteraad als de grote schuldige worden aanzien. Toch moest het gemeentebestuur 
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bekennen dat ook het Arsenaal niet volledig vrijuit ging. Uiteindelijk besloot men ‘dat de kosten 

ten laste der gemeenten Ledeberg en Gentbrugge voor de helft van ieder gemeente zal wegen. Het aandeel 

onzer gemeente zal wezen het nog beschikbare deel der lening van fr. 50000, goedgekeurd bij Koninklijk 

besluit van 20 januari 1885325’. Gezien dit voor de gemeenten een aanzienlijke financiële aderlating 

zou betekenen, werd geopperd om ‘gezamenlijk met de gemeente Ledeberg buitengewone toelagen te 

vragen aan Staat en Provincie om de kosten van dit zoo belangrijk werk te helpen bestrijden326’. 

Uiteindelijk werd de Conducteur van Bruggen en Wegen Toeffaert belast met het opstellen van 

plans omtrent de aanleg van een afloop van de Brusselse Steenweg tot aan het ‘Brugsken’ van de 

Rietgracht. Een jaar later had ook de gouverneur van de provincie poolshoogte genomen van de 

zaak en concludeerde deze dat de kosten op ongeveer 49 200 frank moesten geraamd worden. 

Het Departement van Landbouw, Nijverheid en Openbare werken, kende de gemeenten een 

toelage goed, die ongeveer de helft van de kosten zou dekken. De gemeente Gentbrugge zou dus 

nog ruim ¼ van de totale som uit eigen kas moeten ophoesten, wat de facto neerkwam op een 

bedrag van 12 300 Fr327. De gemeente oordeelde echter dat ook het Arsenaal moest tussenkomen, 

gezien zij een groot aandeel hadden in de vervuiling van de Rietgracht. Het ‘Beheer van den 

Ijzeren Weg’ weigerde echter alle tussenkomst. De enige oplossing was de partiële overwelving 

van de Rietgracht. ‘Gezien de brief van het Beheer van IJzeren Wegen dat niet wil tussenkomn in ’t 

kuischen van den Rietgracht, bevuild door de vuile wateren voortkomende van ’t Arsenaal, zal er 

geantwoord worden indien zij volharden in hunne weigering, er zal gevraagd worden aan de Hogere 

Overheid, de Rietgracht gedeeltelijk op te vullen in ’t belang der Openbare Gezondheid328’. Later zou de 

Rietgracht volledig overwelfd worden.  

 

Naast de reiniging van de waterlopen, trachtte de gemeente in het belang van de openbare 

gezondheid de straten schoon te houden door de oprichting van een vuilnis- en reinigingsdienst. 

De vuilnisomhaling werd in 1888 door burgemeester De Guchteneere ingericht en werd 

aanvankelijk aan een zelfstandige aannemer – meestal een inwoner uit te gemeente – uitbesteed. 

De oprichting van de reinigingsdienst werd dus niet enkel geïnspireerd door het aanpakken van 

het probleem van de openbare gezondheid, maar ook omdat men uit vuilnis en fecaliën munt 
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sloeg329. Het in concessie geven van dergelijke reinigingsdienst had voor de gemeente als 

voordeel dat ze zich zelf niet moest inlaten met de organisatie van de dienst. Zij betaalde de 

aannemer per kwartaal of per jaar, naargelang de keuze van de aannemer. Voor de aannemer 

leverde het afval een bron van inkomsten330. In het reglement stond gestipuleerd dat ‘de aannemer 

al het profijt mogelijk uit de vuilnissen mag trekken331’. 

Het gemeentelijk reglement schreef voor dat de aannemer, belast met de omhaling 

verantwoordelijk was voor332: 

1. Het wekelijks weghalen van het wegvaagsel der straten en in de bevolkte wijken, alsook den modder 

voortkomende van de kuisching der rioolontvangers. 

2. Het wekelijks weghalen bij de inwoners der straten en artikel 2 en 3 vermeld van den uitschot 

voortkomende van huishouden en keuken, zoals assche, afval van groensels enz.  

Deze reinigingsdienst had echter enkel verantwoordelijkheid over het afval dat werd 

voortgebracht door gezinnen. ‘Den afval of uitschot voortkomende van hovingen, bouwingen of 

fabrieken mag geweigerd worden en blijft ten laste van de belanghebbenden333’. Met andere woorden 

werd nog niet voorzien in de omhaling van industrieel afval, met alle gevolgen van dien. De 

fabrikanten werden hier eens te meer vrij spel gelaten. Gezien afvalstoffen weinig economische 

waarde voor de nijveraars hadden, ligt het in de lijn van de verwachtingen dat weinig zorgvuldig 

met deze stoffen werd omgesprongen en ze in de bodem of in rivieren en beken terechtkwamen.  

Bovendien was de afvalomhaling beperkt tot een aantal straten, die het beste bereikbaar waren. 

Straten die in slechte staat waren, kwamen doorgaans niet in aanmerking voor een 

vuilnisomhaling334. ‘Den zaterdag van iedere week zal de weghaling en opkuisching in de volgende straten 

plaats hebben: Kerkstraat, Sasstraat, Van Houttestraat, Brusselschen Aardeweg (tot aan den hof van den 

heer Van Houtte), Ongerijstraat en Dorpplaats335’. Deze maakten ongeveer de belangrijkste kern van 

de gemeente uit waar niet enkel veel industrie was gevestigd, maar ook heel wat werklieden 

woonachtig waren. Daarnaast waren er nog een aantal straten waar ‘de de weghaling en kuisching 

ook wekelijks zal moeten gebeuren, doch de aannemer zal zich met het gemeentebestuur mogen verstaan tot 
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het bepalen der dingen van reiniging336’. Om de omhaling goed te laten verlopen werd door het 

gemeentebestuur verordend dat het personeel diende gebruik te maken van een bezem en een 

schep om de afvalstoffen zo zuiver mogelijk te kunnen wegnemen. Daarnaast werden de 

bewoners ook verplicht het vuilnis wekelijks buiten te zetten in bakken. Het opgehaalde afval 

werd dan naar de stortplaats ‘aan den weg leidende van het Koutergat naar de Schelde337’ gevoerd.  

Wegens de slechte staat waarin de notulenboeken zich bevinden, is het niet altijd even duidelijk 

welke organisatorische wijzigingen de dienst onderging. Er kan enkel worden afgeleid dat de 

vuilnisomhaling vanaf 1896 strenger werd gereguleerd. Zo diende de omhaling te gebeuren in 

het bijzijn van de politiecommissaris en was het verboden aan de inwoners om zelf hun 

aalputten te ledigen zonder voorafgaande toestemming van het lokale bestuur. Daarnaast 

werden de inwoners ontboden geen vuilnis meer te bewaren op hun koertjes. De beluiken 

werden voorzien van een gemeenschappelijke verzamelbak, waarvan de plaats door de 

gemeente na advies van de Plaatselijke Geneeskundige Commissie werd vastgelegd. Hierin 

moest het huishoudelijk afval gestort worden. Deze collectieve vuilnisbakken werden eens per 

week geledigd en gedesinfecteerd door de betrokken vuilnisdienst.  Deze vuilnisdienst was in 

tegenstelling tot 1888 niet meer belast met het schoonmaken van de straten. Dit diende 

uitgevoerd te worden door de bevolking zelf. ‘Het gemeentebestuur zal, door tussenkomst der Politie 

de inwoners verzoeken, evenals het mogelijk is verplichten éénmaal per week de vuilnis der gaanpadden en 

de straten te verzamelen ieder voor zijn huis338’.  

Parallel met de aanleg van riolen in de gemeente werd, op aanraden van de Plaatselijke 

Geneeskundige Commiteit, de vuilnisdienst tijdens de zomermaanden ook belast met het 

ontsmetten van de rioolmondingen, waarin de omwonenden hun keuken- en afwaswater goten.  

In het kader van de strengere regulatie werden nu ook straffen gezet op het niet naleven van 

deze bepalingen. De overtreders riskeerden een administratieve boete die kon oplopen tot 5 

frank of een gevangenisstraf van één tot vijf dagen339.  

 

Tegen de reinigingsdienst werd geregeld geklaagd340. Daarom werd naar aanleiding van het 

stopzetten van het contract met Réné van Seymortier, die sinds 1944 de reinigingsdienst in 
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uitbating had, een studiecommissie ingesteld. Deze commissie moest de mogelijkheid van een 

reinigingsdienst in eigen beheer onderzoeken. De gemeente was immers tot de constatatie 

gekomen dat deze dienst de gemeente jaarlijks 50 000 frank kostte en jaarlijks aanleiding gaf tot 

tientallen klachten vanwege de omwoners en daarmee samenhangend enorme moeilijkheden 

met de concessiehouder. De gemeentelijke studiecommissie besloot daarom dat de inrichting 

van een reinigingsdienst in eigen beheer met een vrachtwagen met dieselmotor de voordeligste 

formule was341. Uit negen ingezonden offertes werd uiteindelijk de firma Automobiles Industriels 

Brossel Frères gekozen om de vrachtwagen met dubbele kipbak te leveren. Gezien deze 

vrachtwagen ruim 447 000 frank zou kosten werd een lening aangegaan bij het Gemeentekrediet 

van België. In totaal zou de gemeentelijke reinigingsdienst vier opstekers, een gespecialiseerd 

chauffeur – mecanicien voor een proeftermijn van één jaar aannemen342. De gemeente 

Gentbrugge was in ieder geval bijzonder laat in het opnemen in eigen beheer van de 

reinigingsdienst. In de meeste andere steden nam het stadsbestuur reeds in 1870 – 1880 de 

vuilnisomhaling zelf waar343. Daarnaast is het niet duidelijk wie verantwoordelijk was over het 

fabrieksafval en belangrijker, waar het naartoe ging.  

 

Uit de notulen van de gemeenteraad komt duidelijk naar voren dat de werkmansbeluiken in 

Gentbrugge voor de meest problemen zorgden. Het behoud van de openbare gezondheid en de 

hygiëne bleek er moeilijker dan verwacht. De gemeente zag zich dan ook geregeld genoopt 

besluiten te nemen die enkel de ergste noden moest ledigen. Deze eerste saneringsmaatregelen 

dienen echter in hoofdzaak toegeschreven te worden aan een ‘rationalisering van de angst voor 

besmetting en oproer344’.  

De dichte bewoning en het geringe comfort bestendigden het gevaar op epidemieën345. Daarom 

werd uit gezondheidsvoorzorgen in 1885 in de beluiken bleekwater voor de ontsmetting van de 

woningen uitgedeeld aan de ‘inwoners van beluiken en kleine woningen346’. Vermoedelijk was deze 

maatregel onder meer het gevolg van de verder uitbouw van het socialisme, die de sociale 

wantoestanden in de beluiken aan de kaak stelde.  
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Vanaf het einde van de 19de eeuw ging het saneringsprobleem in toenemende mate hand in hand 

met water- en zeepcampagnes347. Tijdens de Eerste Wereldoorlog doken vele moeilijkheden op 

in de werkmanswijken en werd de toestand in bijvoorbeeld de Veldwijk werd ondraaglijk. 

Wegens een tekort aan zeep, waspoeder en kolen voorzag de gemeente in de oprichting van een 

tijdelijke gemeentelijke wasserij. Hiervoor werd een som van 10 000 frank uitgetrokken348. De 

heren Furniere, Van Laethem, De Jaeger en De Gos werden belast met een onderzoek naar de 

best mogelijke locatie voor een wasserij. Uiteindelijk werd beslist hiervoor de fabriek van 

Theodoor Merry in de Kapellestraat 18 in gebruik te nemen349.  

Na de oorlog riep de gemeente ter wille van de zorg om de reinheid en de openbare gezondheid, 

de hulp in van de stad Gent. Zo sloot ze een contract met de stad ‘om ontledingen en nazicht van 

eetwaren voor Gendbrugge door het Laboratorium van Gent te laten doen. Het Laboratorium van Gent 

voert voor Gendbrugge, de scheikundige en bacteriologische ontledingen en de technische studiën uit, die 

door het College van Burgemeester en Schepenen voor de verschillende gemeentediensten worden gevraagd 
350’. Deze samenwerking was het startschot voor een regelmatige controle op de hygiënische 

toestand in de gemeente. Het labo moest immers iedere maand of ieder jaar een verslag met haar 

bevindingen overmaken aan het College. Hiervoor tastte de gemeente diep in de beugel en 

betaalde jaarlijks 5 000 franken351 aan de stad Gent voor deze dienstverlening352. Deze instantie 

drukte naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke stempel op het gemeentelijke gezondheid- en 

hygiënebeleid, gezien haar rapporten elke gemeenteraadsvergadering werden voorgelezen. De 

‘Chemische en Bacteriologische verslagen’ zelf zijn jammer genoeg niet bewaard gebleven, zodat 

we ook geen verdere conclusies kunnen trekken omtrent het precieze gewicht dat het 

Laboratorium van Gent in de gemeentelijke politieke schaal wist te leggen.  

 

Tot slot trachtte de gemeente ook de water-, gas- en elektriciteitsbedeling in de gemeente op 

punt te stellen. De elektriciteitsvoorziening werd voornamelijk vanuit veiligheidsoverwegingen 

genomen. Zo werd voor het eerst in 1897 de fabriek ‘S.A. Papéteries de L’Escaut’ gemachtigd 

door het bestuur de gemeente openbaar te verlichten353. De samenwerking liep echter begin 20ste 

eeuw, vermoedelijk omwille van het dispuut rond de nijverheidsbelasting spaak . De 
                                                       
347 VELLE (K), Lichaam en hygiëne. Naar de wortels van onze huidige gezondheidscultuur, Gent – Leuven, Kritak, 
1984, pp. 23  
348 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 27/05/1918 
349 Ibidem 
350 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 04/10/1921 
351 Dit is 0,33 frank per inwoner.  
352 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 04/10/1921 
353 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 08/03/1897 



 115

papierfabriek verklaarde zich immers niet akkoord met de 1342, 92 franken die ze wegens de 

belasting op stoomketels diende af te dragen aan de gemeentekas. Haar verzet werd echter door 

het College als onjuist afgedaan354.  

In 1903 vroeg de Ledebergse elektro-werktuigfabriek Emiel Mertens & Cie ‘het uitsluitelijk 

voorrecht kanaliseringen binnen deze gemeente daar te stellen, voor doel hebbende de uitdeeling der publiek 

en private verlichting en electrische drijfkracht voor alle tegenwoordige en toekomende gebruiken alsook tot 

het bekomen van het uitsluitelijk monopolie der uitdeeling zoowel der publieke als private verlichting voor 

een tijdverloop van drie en zestig jaren355’. De firma Mertens & Cie deed echter reeds in 1911 afstand 

van haar monopolie en droeg het over op de Société Générale de pour L’exploitation 

Intercommunale de l’industrie du Gaz en de L’Electricité356. Uiteindelijk werd in 1924 een 

contract gesloten met de S.A. Société Générale Belge de Distribution Electrique voor een termijn 

van veertig jaar voor de uitdeling van kolengas357.  

Toch kwam deze dienstverlening tergend langzaam op gang. Dit was vermoedelijk een gevolg 

van de zware financiële last die de uitbouw van een elektriciteitsnet met zich meebracht en de 

vele bevoegdheidconflicten tussen de centrale en lokale overheden met zich meebracht358. Uit de 

notulen van de gemeenteraad uit 1946 blijkt dat de bevolking toen nog slechts partieel van 

elektriciteit- en drinkwaterbedeling werd voorzien. De gemeenteraadszitting van 2 oktober 1946 

ving immers aan met de mededeling dat de bewoners van de Jules Van Biesbroekstraat in hun 

rekwest van 15 september de verbetering van de verlichting in hun straat vroegen. Ook de 

inwoners van de Scheldekaai jammerden over de gebrekkige drinkwaterbedeling359. Men moet 

hier wel vermelden dat tijdens de oorlogsjaren grote verwoestingen werden aangebracht aan de 

elektriciteitskanalisatie. Maar hoewel de gemeente beloofde een nieuwe omvormingscabine te 

plaatsen360 en verzekerde ‘zijn best te doen om deze verlichting op het peil van voor de oorlog te brengen 

met het oog op de zedelijkheid en het vrijwaren van de veiligheid’, zaten vele inwoners twee jaar later 

nog zonder verlichting361. De 36 000 frank die daarvoor moest uitgetrokken worden, bleek een 

zware financiële kost na de oorlog362.  
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Ook de organisatie van de drinkwaterbedeling ging niet over één nacht ijs. In de 19de eeuw was 

de bevolking doorgaans aangewezen op het drinkwater uit beerputten of (vervuild) 

oppervlaktewater. Rond het midden van de 19de eeuw begon men echter in te zien dat het 

drinken van vervuild grondwater ziekten zoals cholera en dergelijke met zich mee kon brengen. 

De plaatselijke overheid zette de eerste schuchtere stappen in de richting van een verbetering 

van de drinkwaterbedeling. Maar vanuit de liberale geest waren de meeste gemeenten toch 

eerder terughoudend om in te grijpen in de particuliere sfeer363. Gedurende de volledige 19de 

eeuw  werd er vaak louter theoretisch gedacht over de openbare gezondheid364.  

Pas in 1925 knoopte Gentbrugge onderhandelingen aan met de stad Gent. Na veel gepalaver 

kwam er uiteindelijk toch geen beslissing uit de bus365. Uit de notulen van de gemeenteraad uit 

1935 blijkt dat ‘dit ontwerp alhoewel in princiep vatbaar voor goedkeuring, door de hoogere overheid niet 

tot uitvoering of verwezenlijking kwam en wel hoofdzakelijk om redenen van financieelen aard366’. Toch 

moest het gemeentebestuur in juni van datzelfde jaar toegeven dat het nodig was “Borne-

fonteinen” te voorzien ‘voor het verschaffen van rockwater aan de bevolking in de wijk Arsenaal en de 

Veldwijk’. Ook aan de fabrikanten werden de kans geboden van dit drinkwater gebruik te 

maken367. Uit de klachtendossiers zal later blijken dat dit geen goede zet was van de gemeente. 

We zullen later zien dat vele omwonenden in de zomer  met een groot tekort aan drinkwater 

kampten als gevolg van het excessief gebruik in de industrie. De waterputten hadden 

vermoedelijk een té geringe capaciteit om de noden van de nijverheid én de omwonenden te 

ledigen368. Een belangrijke beslissing om de gebrekkige watervoorziening in de gemeente te 

verhelpen, was de bouw van de watertoren in 1935. ‘Overwegende dat het genoegzaam bekend is dat 

over ’t algemeen de pompputten onzer gemeente weinig en soms geen water bevatten door geologische 

omstandigheden welke het watervlak (nappe aquifère) lager brengen. ’Overwegende bovendien dat de 

meerderheid der pompputten slecht of verdacht water geven, en dat bij brandonheil alle bluschdienst 

buitengewoon moeilijk zooniet onmogelijk is, dat door het boren van artesische putten dat met den dag 
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toeneemt, tal van putten worden beroofd worden van het weinige putwater waarover zij beschikken, 

kortom dat er een ernstig gevaar bestaat voor de openbare gezondheid en openbare veiligheid369’.  

 
Afbeelding 3: 

De watertoren te Gentbrugge 

(Bron: http://membres.lycos.fr/architectuur/gentbrugge/watertoren.html) 

 

Hoewel de gemeente reeds verscheidene jaren met dergelijke problemen kampte, kwam de 

watertoren er maar in 1935. De reden voor deze eerder late beslissing was van financiële aard. 

Voor de uitbouw en het onderhoud van een waternet moesten de gemeenten diep in de buidel 

tasten, waardoor ze vaak aangewezen waren op subsidies370. ‘Overwegende dat op deze ogenblik eene 

kans bestaat om de waterbevoorrading in onze gemeente eene werkelijkheid te zien worden, hier bedoelende 

de toelagen welke de Regeering aan soortgelijke werken verleent en deze toelagen 25% + 33% of te samen 

58% bedraagt371’. Bovendien voerde het schepencollege onderhandelingen met Ledeberg om 

samen de kosten voor de aanleg van een buizennet en een watertoren te dragen. ‘De onkosten 

zouden gedragen worden door beide gemeenten naar rato van het werk in het buizennet en naar rato van 

het aantal inwoners372’. De watertoren zou vermoedelijk 1.000.000 frank kosten, maar na een 

grondige herberekening werd het kostenplaatje op 589.031 frank geraamd. De totale onkosten 

voor de aanleg van het buizennet met brandkranen werd op 1.300.100,26 frank geschat, waarvan 

het Gentbrugse bestuur bij benadering 793.439,33 frank diende af te dragen373.  

                                                       
369 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 29/10/1935 
370 GOUBERT (J.P.), The conquest of water. The advent of health in the Industrial Age, Camebrigde, Polity Press, 
1986, pp. 191 – 192 en pp. 208  
371 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 29/10/1935 
372 Ibidem 
373 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 29/10/1935 
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4.3. De adviserende bevoegdheid van de gemeente in de vergunningspraktijk 

4.3.1. Een vergelijking tussen de positieve en negatieve gemeentelijke adviezen 

Op een totaal van 239 onderzochte dossiers voorzag de gemeente in totaal 198 bedrijven van een 

positief advies. In het vorige onderdeel omtrent de provinciale overheid werd reeds vermeld dat 

er enkele bedrijfsleiders waren die, alvorens ze een definitieve goed- of afkeuring verkregen, hun 

bedrijvigheid opgaven. De gemeentelijke overheid deed in deze gevallen echter meestal wel een 

uitspraak, vandaar dat ook deze dossiers hier in de statistiek worden opgenomen. Slechts twee 

dossiers waarin er werd gestipuleerd dat er geen nieuw onderzoek ‘de commodo et incommodo’ 

moest worden gevoerd, werden hier buiten beschouwing gelaten omdat de tussenkomst van de 

gemeentelijke overheid in dat geval niet verreist was.  

 

Het grootste verschil tussen de gemeentelijke en de provinciale industriële beleidsvoering was 

dat de ruim 8 keer meer dossiers afkeurde dan haar provinciale tegenhanger. 

 

84%

16%

Positief advies

Negatief advies

 
Grafiek 5: 

De verhouding tussen de positieve en negatieve gemeentelijke adviezen 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

De verklaring hiervoor werd reeds aangegeven in de inleiding. De komst van de industrie had 

voor het gemeentebestuur een grotere impact dan voor haar provinciaal en nationaal pendant. 

De gemeente moest de eventuele negatieve uitwassen van deze nijverheden rechtstreeks 

ondergaan. Ze was daarnaast ook directer betrokken bij het eventuele protest dat werd geuit. De 

reclamanten richtten zich immers in eerste instantie tot de gemeentelijke overheid; de lokale 
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politiecommissaris was hun eerste aanspreekpersoon374. Pas wanneer beroep werd aangetekend 

tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie, kregen de provinciale en centrale overheden 

rechtstreeks af te rekenen met het lokaal protest. Dit had voor gevolg dat de publieke opinie 

zwaarder op de gemeentelijke besluitvorming woog. Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat 

het gemeentebestuur de inwoners bovendien liever te vriend hield. Wanneer deze openbare 

opinie zich keerde tegen het gemeentebestuur omdat de omwonenden zich tekort gedaan 

voelden, verloren de lokale machthebbers kostbare kiezers. Dit laatste zal dieper uitgewerkt 

worden wanneer we het hebben over de impact van de bevolking op het gemeentelijk beleid.  

 

Het is niet relevant alle 39 negatief geadviseerde dossiers in extenso te beschrijven. Toch moeten 

we er bij stilstaan, gezien het feit dat het aantal afgewezen dossiers door de gemeente veel hoger 

ligt in vergelijking met eerdere onderzoeksresultaten. Op het eerste gezicht schieten een aantal 

belangrijke zaken in het oog. Vooreerst is er de uitgebreide argumentatie van de gemeente en de 

correlatie tussen afwijzende gemeentelijke adviezen en de klachten.  

In ruim 33 van de 41 negatief geadviseerde dossiers beargumenteert de gemeente haar beslissing. 

Hierin kunnen we een bijkomend verschil zien tussen de gemeente en de provincie. Terwijl de 

provincie, hoewel ze daartoe in enkele ministeriële circulaires werd aangemaand, zich quasi 

nooit de moeite getroostte haar beslissing met een afdoende verklaring kracht bij te zetten, deed 

de gemeente dat wel. De reden hiervoor kan zijn dat de gemeente uiteraard een adviserende 

bevoegdheid had, terwijl de provincie de finale beslissing nam. Het behoeft weinig betoog dat 

onbeargumenteerde adviezen minder in overweging zouden worden genomen door de 

Bestendige Deputatie dan adviezen die voorzien werden van een grondige verantwoording. 

Vermoedelijk trachtte de gemeente met deze toelichting het provinciebestuur te motiveren om 

een beslissing te nemen die in de lijn lag van de hare. Hierbij moet wel meteen worden 

opgemerkt dat Gentbrugge een buitenbeentje blijkt te zijn. Blijkbaar was dit in vele andere 

gemeenten niet het geval. Dit wil natuurlijk wel niet zeggen dat de gemeente haar beslissing 

altijd even sterk beargumenteerde.  

Daarenboven frappeert ook de duidelijke link tussen de intensiteit van het protest en een 

afkeurende beslissing van het gemeentebestuur. Slechts in drie gevallen wraakte zij een 

vergunningsaanvraag zonder voorafgaandelijk protest. Zo keurde de gemeente de 

                                                       
374 PARMENTIER (I.), ‘Autorités communales et financement de la lutte contre la pollution (Belgique, fin XVIIIe-début XIXe 
siècle)’, in: BERNHARDT (C.) en MASSARD – GUILBAUD (G.), Le demon moderne. La pollution dans les sociétés 
urbaines et industrielles d’Europe, Clermont – Ferrand, Presses Universitaires Blaise – Pascal, 2002, pp. 262  
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vellenbewaarplaats van Cesarine Veirman uit 1924 af omdat deze industrie midden in het 

behuisde deel van de gemeente zou worden ingeplant en de konijnenvellen kwalijke geuren 

zouden verspreiden375. Ook de locomotievenstelplaats en het nieuw benzinedepot van de 

Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen stuitte in 1929 op ernstig verzet van de 

gemeente376. Tot slot leidde ook de aanvraag van de slachter – beenhouwer Jozef Van Heghe tot 

negatieve adviezen. Dit keer werd precies het tegenovergestelde beweerd dan in het geval van 

Mevr. Veirman. De gemeente betoogde dat de inplanting van een slachterij in het weinig 

bewoonde gedeelte van de gemeente de beenhouwer in staat zou stellen om aan de 

politiecontroles en deze van de vleeskeurder te ontsnappen377. Hieruit blijkt dat de gemeente ten 

dele het welzijn van haar omwonenden voor ogen had. Daarnaast primeerde ook het esthetisch 

belang. De residentiele dorpskern, waar het gemeentebestuur zo voor ijverde en waar ze zoveel 

geld inpompte, mocht immers niet té veel ‘bezoedeld’ worden door nijverheidsexploitaties.  

 

Wat nog meteen in het oog springt is het bijzondere chronologisch verloop van de afwijzende 

adviezen. Uit onderzoek dat een vergroot aantal negatieve adviezen niet enkel te wijten was aan 

een verhoogd aantal aanvragen maar grotendeels parallel verliep met het protest. We komen 

hierop terug wanneer we de invloed van het lokale protest om het gemeentelijke 

vergunningsbeleid onder de loep nemen.  

 

Niet enkel de chronologische, maar ook de sectorale spreiding is hier van belang. De gemeente 

viseerde in haar negatieve besluitvorming duidelijk enkele bedrijfstakken.  

                                                       
375 PAG, 8/35-137 
376 PAG, 8/35-695 
377 PAG, 8/35-129 
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Grafiek 6: 

Aantal negatieve gemeentelijke adviezen per sector (in %) 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Wat in dit diagram het meeste opvalt, is het grote aantal negatieve adviezen tegenover de in 

Gentbrugge talrijk aanwezige looierijen. In maar liefst 17 van de 39 afgekeurde dossiers kantte de 

gemeente zich tegen de komst van (konijnen)vellenlooierijen, drogerijen, ververijen en 

opslagplaatsen voor huiden. Dit is enorm veel, op een totaal van 20 aangevraagde 

vellenbewerkingsbedrijven. Dit betekent dat de gemeente slechts 3 aanvragen goedkeurde. Dit 

kwam vermoedelijk omdat er in twee van de drie gevallen geen klachten binnenliepen tegen 

deze inrichtingen. In het andere geval is er naar alle waarschijnlijkheid sprake van politieke 

belangenvermenging. In 1920 werd de konijnenlooierij van ex-burgemeester Edmond Block 

verlengd. Hoewel tegen deze vergunningsverlenging een klacht kwam vanwege de nabijgelegen 

textielgigant Cottonniere de L’Escaut, keurde het College van Burgemeester en Schepenen de 

aanvraag toch goed. Niettegenstaande de gemeente doorgaans aan de kant van de klagende 

bevolking stond, bevoordeelde ze hier haar voormalige burgemeester duidelijk.  

De gemeente greep meestal dezelfde bewijsvoering aan om dergelijke nijverheden uit de 

dorpskern te weren. ‘Overwegende, in deze gedachtegang, dat er dan ook eens en voor altijd zou dienen 

aangenomen te worden, het bewerken van vellen te verbieden binnen agglomeraties, gebouwen complexen of 



 122

in de bevolkte wijken wat het geval is in onderhavige zaak378’. In de eerste plaats was zij bezorgd om de 

gezondheid en het levenscomfort van haar inwoners, die in vele gevallen al zwaar hadden te 

lijden onder de overlast veroorzaakt door andere nijverheidsinplantingen. Ze verzette zich dan 

ook ten stelligste tegen de komst van dergelijke bedrijven midden in het behuisde deel van de 

gemeente. Maar bijna elke ‘fourrurenfabrikant’ wenste zich precies in het kloppend hart van de 

gemeente te vestigen. Dit kon de gemeente vanuit esthetische maar ook geldelijke overwegingen 

niet aanvaarden. Het gemeentebestuur bespaarde immers in het begin van de jaren ’20 – 

wanneer de vellenbewerkingsindustrie duidelijk in een stroomversnelling kwam – kosten noch 

moeite om de woningsfaciliteiten in het Gentbrugse te verbeteren en uit te breiden. De komst 

van dergelijke bedrijven zou afbreuk doen aan het residentiele karakter van de volkrijke wijken 

en de ‘schoone lucht en licht’ wegnemen. Zij verwoordde meermaals bang te zijn voor 

‘depreciatie379’. Met andere woorden vreesde ze voor het leeglopen van de gemeente door de 

komst van stomende en stinkende bedrijfsexploitaties. Met andere woorden, zette het 

gemeentebestuur van Gentbrugge de eerste stappen in de richting van een ruimtelijke 

planningspolitiek en wou ze de bewoning strikt scheiden van de industrie380. Maar omdat ze haar 

ambities niet op een hoger niveau kon doorzetten, bleef deze eis vaak dode letter.  

 

Het collectieve belang primeerde dus duidelijk op de portemonnee van enkele individuele 

bedrijfsleiders. ‘Vraag opnieuw en uitdrukkelijk aan de hoogere overheden, de vraag eenvoudig te 

verwerpen, aangezien er slechts naar het oordeel van ons College ééne zaak dient onder het oog gezien, nl of 

al of niet het algemeen belang en de openbare gezondheid opwegen tegen de belangen van een enkeling381’.  

Uit deze argumentatie van de gemeente blijkt dat zij dan wel de gezondheid van haar inwoners 

voor ogen had, maar in feite niets had tegen de vellenindustrie zelf. Zij betoogde immers dat de 

fabrikant het zich veel makkelijker had kunnen maken door zijn industrie in de eerder landelijke 

delen van de gemeente, dat 2/3 van de oppervlakte besloeg382, in te planten. ‘Overwegende dat de 

gebruikelijke beweegreden of formuul 'tewerkstellen van arbeidskrachten' van geen invloed kan zijn, daar 

niets belet de inrichting buiten de bewoonde wijken uit te baten, waar ze trouwens op haar plaats is en 

niemand zal hinderen383’. Met andere woorden blijkt hier nogmaals uit dat ook de lokale overheid 
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380 BERNHARDT (C.) en MASSARD – GUILBAUD (G.), Le demon moderne. La pollution dans les sociétés urbaines 
et industrielles d’Europe, Clermont – Ferrand, Presses Universitaires Blaise – Pascal, 2002, pp. 22  
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382 PAG, 8/35-682 
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enkel de hinder trachtte aan banden te leggen, maar zich minder bekommerde om de effectieve 

vervuiling door dergelijke schadelijke industrieen. In het geval van de 

vellenbewerkingsnijverheid maakte ze zich vooral zorgen over de kwalijke geuren en het 

ongedierte die deze bedrijven met zich zouden meebrengen. Ze koppelde dergelijke overlast nog 

steeds aan het ziektebeeld. Miasma waren immers schadelijk voor de gezondheid en ook 

onwelkome fauna zoals ratten of vliegen zouden ‘kiemen van aanstekelijke ziekten bij de geburen 

kunnen overzetten384’.  

 

Wat betreft de komst van de chemische industrie, bekommerde de gemeente zich voornamelijk 

om de openbare gezondheid, omdat het bekend was dat dergelijke inrichtingen voor de 

gezondheid schadelijke dampen uitwasemden. Toch verkoos ook de chemische nijverheid zich 

eens te meer in de dorpskern te vestigen. Ook de depots voor allerhande ontvlambare stoffen 

trachtte zij zoveel mogelijk uit het straatbeeld te weren. Het behoeft weinig betoog dat ze zich 

voornamelijk zorgen maakte omtrent het bestendig gevaar voor de omwonende bevolking op 

brand en ontploffingen; temeer omdat deze fabrikanten de voorkeur gaven aan de inplanting van 

hun fabriek in volkrijke wijken.  

 

Bij wijze van conclusie blijkt uit voorgaande casussen dat het beleid van het Gentbrugse 

gemeentebestuur in het geheel verschilde van het provinciale beleid. Zij had duidelijk genoeg 

van het provinciale laisser- faire beleid. De gemeente betoogde daarentegen dat ‘de thesis van 

“nadeel of beperking stellen een de ontwikkeling der nijverheid” hier geen steek houdt, thesis waarvan 

derhalve vaak misbruik wordt van gemaakt385’. Bovendien had ze haar buik vol van de van 

hogerhand opgelegde voorwaarden, die finaal toch niet in acht werden genomen door de 

nijveraars, met als gevolg dat ‘niet alleen de belanghebbende eigenaars er groote verliezen zouden door 

ondergaan, maar tevens het gemeentebestuur een klimmend verlies aan jaarlijkse inkomsten zal boeken386’. 

Hoewel in de mogelijkheid tot straffen en bekeuren werd voorzien, had de overheid weinig 

concrete middelen om de industrie aan haar plichten te herinneren.  

Zij klaagde meer dan eens het ‘tweede kansbeleid’ van de Bestendige Deputatie aan. Hiermee 

bedoelen we dat de provincie, indien ze niet volledig zeker was of ze er wel goed aan deed de 

vergunning toe te kennen, vergunningen op proef verleende voor een korte periode van 
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maximaal 2 jaar. Maar uit de praktijk bleek dat eens bedrijven dergelijke ‘approbatielicenties’ in 

de wacht wisten te slepen, ze quasi altijd zeker waren van een definitieve vergunning na het 

verstrijken van de proeftermijn. De gemeente van haar kant geloofde daarom niet in dergelijke 

tactiek, omdat deze beleidsvoering industriële hinder niet in de weg stond. ‘Oordelende dat het 

inwilligen der aanvraag, al weze het ook maar voorloopig - zogenaamd bij wijze van proef en mits het 

naleven van voorschriften welke theoretisch invloed uitoefenen doch praktisch ondoelmatig blijven, de 

gevreesde en trouwens gewettigde hinder en ongemakken niet zullen nog kunnen beletten of uitschakelen387’.   

Net zoals eerder werd aangehaald met betrekking tot de provinciale overheid, wordt vaak 

beweerd dat ook de stad of de gemeente een onomstotelijk geloof aan de dag legde in de 

voorwaarden waaraan industriële exploitaties konden worden onderworpen388. Dergelijke these 

blijkt nog minder op te gaan voor de gemeente dan voor de provincie. In quasi alle afgekeurde 

vergunningsaanvragen betoogt zij dat ‘de ongemakken en hinder voortspruitende uit de bewerking van 

huiden en vellen beslist het oprichten en uitbaten van een dergelijke nijverheid in volkrijke wijken, niet door 

theoretische voorschriften kunnen vermeden worden389’.  

 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de gemeente dichter bij de werkelijkheid stond dan haar 

provinciale en nationale collega’s. Hiermee bedoelen we dat zij zich in haar besluitvorming 

vooral liet leiden door wat zij in de praktijk vaststelde. Bovendien was zij ook redelijk recht voor 

de raap wanneer het aankwam op de erkenning van de soms gebrekkige gemeentelijke 

voorzieningen. Dit betekent dat zij zich in haar beslissing niet alleen liet leiden door de klachten 

maar ook rekening hield met de stedenbouwkundige faciliteiten in de wijk waar de bedrijfsleider 

een industrie op het oog had. Wanneer er bijvoorbeeld nog geen riolering aanwezig was, keurde 

ze de meeste bedrijven die enorme hoeveelheden afvalwater loosden, af. ‘De kouterstraat heeft ook 

geene riool en kan praktisch niet verbonden worden aan het bestaande net (hoogteeil en overlasting van het 

bestaande rioolnet)390’. 

Ze doorzag ook veel meer de trucjes die de bedrijfsleiders aanwendden om, ondanks 

wijdverbreid protest, toch een vergunning uit de brand te slepen. Zo verwittigde ze de provincie 

meer dan eens dat de industriële uitbaters verschillende licht gewijzigde aanvragen (cf. supra) 

indienden om toch maar hun gelijk te halen. Zoals we in het onderdeel met betrekking tot de 
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provinciale overheid zagen, werden deze aanvragen doorgaans goedgekeurd door de Bestendige 

Deputatie en eventueel door het ministerie. De gemeente sprak uit ondervinding wanneer ze 

stelde dat bedrijfsleiders die hun vergunning hadden verkregen vaak de bindende voorwaarden 

in de wind sloegen en uiteindelijk toch overgingen tot het gebruik van de productieprocédés 

waarvoor ze nooit waren gemachtigd. ‘Overwegende, langs een anderen kant, dat de ondervinding het 

bewijs levert, dat daar waar een aanvraag om vergunning voor looien, bewerken of verven van huiden 

geweigerd wordt, de aanvragers het beproeven een vergunning te verkrijgen voor het oprichten van 

stapelmagazijnen, om, naderhand, toch tot machinale bewerkingen over te gaan391’.  

4.3.2. De gemeentelijke regulering van de industrie 

Wat de gemeentelijke voorwaarden betreft, kunnen we eerder kort zijn. Het Schepencollege 

legde in een beperkt aantal dossiers voorwaarden op aan de industrie. Omdat ze geen finale 

beslissingsmacht had met betrekking tot het toekennen van de vergunningen, stelde ze weinig 

maatregelen voor.  

In totaal werden er in 47 van de 198 goedgekeurde aanvragen, voorwaarden vastgesteld. Dit zijn 

dus slechts 23,7% van de vergunningsaanvragen. Omdat de gemeente met betrekking tot de 

eerste klasse vergunningen slechts een adviserende bevoegdheid had, beperkte ze zich meestal 

tot het verwijzen naar de maatregelen die door de hogere overheid moesten worden opgelegd. 

Daarnaast verwees ze soms naar koninklijke besluiten of politieverordeningen, zonder deze 

verder te specificeren. 
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Grafiek 7: 

Overzicht vna het aantal aanvragen waarvoor de gemeente bijkomende voorwaarden formuleerde (in %) 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 
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Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de gemeente het initiatief hoofdzakelijk aan de hogere 

overheden liet. Slechts in 1/5 van de 47 dossiers stelde de gemeente zelf maatregelen voor. 

Daarbij komt dat ze voornamelijk maatregelen oplegde om de industriële hinder en dus niet de 

vervuiling aan banden te leggen. Vooral de brandstofopslagplaatsen, de chemische, hout-, 

metaal- en textielnijverheid werden geviseerd.  

 

Wat de brandstoffendepots betreft, stelde zij voornamelijk maatregelen op met het oog op de 

bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de bewoners en de beperking van brand. 

Brandgevaar kon volgens de gemeentelijke overheid voornamelijk beperkt worden door de 

vaten in afgesloten ruimten te bewaren, de bidons zo min mogelijk te verplaatsen of de tanks zo 

ver mogelijk van de gemeenschappelijke muren te plaatsen. Daarnaast verbood ze de plaatsing 

van benzineverdeelpompen op de openbare weg. Vele van deze depots waren immers op de 

Brusselse Steenweg gelegen, waar de ‘Trams van Gent’ passeerden (cf. kaartenbijlage, 

brandstofopslag en garages). In de 20ste eeuw werd het tramverkeer gehinderd door het af en aan 

gerij van auto’s die moesten tanken. De omwonenden en de gemeente waren uitermate beducht 

voor ‘het groot gevaar voor het verkeer dat zou voortvloeien uit het plaatsen eener benzinepomp voor 

vermelde woning, welke zich langs den kant van den zijweg van de elektrische tram en achter de algemene 

rooilijn van den steenweg bevindt. De automobilisten welke aan deze pomp naphta zouden willen bekomen, 

zouden verplicht zijn de tramsporen die aldaar in zenders aangelegd zijn, over te steken392’. Dit verbod 

werd echter enkel uitgesproken op plaatsen waar deze pompen een vergroot risico voor 

ongelukken teweegbrachten. Op plaatsen waar dit niet het geval was, hief de gemeente een taks 

op het plaatsen van dergelijke pompen op de rijbaan. Op de gemeenteraadszitting van 3 

december 1940 werd beslist dat ‘om den geldelijken toestand van de gemeente te behouden’ een taks 

van 300 frank per pomp per jaar werd geheven393. Dit voorstel werd voor goedkeuring naar de 

Provincie gestuurd, die evenwel besliste dat de gemeente te voortvarend was geweest in het 

vaststellen van het bedrag. De Bestendige Deputatie wees erop dat volgens wet dergelijke taks 

slechts maximaal de helft van de vastgestelde prijs mocht bedragen394.  

De voorwaarden die het gemeentebestuur voorstelde voor de chemische sector, bleven evenwel 

eerder vaag. Ze bepaalde enkel dat vooral de geur en de rook door de hogere overheid moest 

worden aangepakt, of stelde de gewone (hygiëne)voorwaarden voor. Enkel de kaarsenindustrie 
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werd op voorstel van de gemeente afdoende gereguleerd. In het midden van de 19de eeuw 

bepaalde ze dat de chemische stoffen en de dampen die de kaarsenfabrieken uitwasemden, in 

hermetische vaten moesten worden opgevangen. Bovendien diende ook de fabrieksschouw 

minimaal 20 meter hoog te zijn en boven de nok van de daken van de omstaande huizen uit te 

komen. Hoewel ook de vuurwerkfabrieken de gemeente ook angst inboezemden, kwam ze niet 

verder dan het voorschrijven van een voldoende controle op het productieproces en de 

veiligheidsmaatregelen in de fabriek.  

Wat de houtverwerkende bedrijven betreft, trof ze vooral maatregelen tegen radiostoringen, 

brandgevaar en lawaaihinder. Omdat de houtsector met zware machines werkte, bepaalde ze dat 

op elke elektromotor een condensator moest geplaatst worden, teneinde de radioliefhebbers niet 

te hinderen. Deze machines waren echter niet enkel daarom een doorn, maar maakten 

daarenboven een hels lawaai. Daarom legde de gemeente de houtnijverheid vaak 

productietijdbeperkingen op. Doorgaans mocht er maar tot 21 uur gewerkt worden. Ook het 

gebruik van zeer storende zaagtoestellen met verbrandingsmotoren was uit den boze. Uiteraard 

leverde de houtsector een groot gevaar op voor brand. Daarom legde de gemeente vast dat de 

schavelingen van de houtbewerking dagelijks moesten weggehaald worden. In het geval dat er 

toch een brand zou uitbreken, moest deze geblust worden met snelblussers en een handpomp. 

Roken in de fabriek was uiteraard ook niet toegestaan.  

Voor de metaalsector golden dezelfde productietijdbeperkingen als voor de houtbewerking. De 

dagwerkuren dienden gerespecteerd te worden om de buurt en de werklieden de nodige 

nachtrust te garanderen. De machines dienden vooral vanaf 1930 te worden uitgerust met 

condensatoren ten einde storingen te vermijden en mochten onder geen enkel beding tegen 

gemeenschappelijke muren worden geplaatst omdat ze trillingen konden veroorzaken waardoor 

de plafonds en de muren bij de buren gingen barsten. Om dit probleem op te lossen, schreef het 

College van Burgemeester en Schepenen doorgaans voor dat de machines op rubberen 

funderingen moesten worden geplaatst. Daarnaast werden doorgaans de gewone 

brandvoorwaarden opgelegd.  

Tot slot reguleerde de gemeente de textielsector voornamelijk door de verplichting tot het 

sluiten van vensters en deuren, zodat de buren weinig last hadden van het vrijgekomen stof en 

het lawaai van de machines.  
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4.3.3. De adviesorganen van de gemeente en de Lokale Geneeskundige Commissie 

Net als over de gemeentelijke voorwaarden kunnen we over haar adviesorganen summier zijn. 

In slechts vijf gevallen riep de gemeente de hulp in van een expert. Uit deze vijf dossiers blijkt wel 

dat de gemeente een relatief grote volgzaamheid vertoonde jegens deze adviserende verslagen.  

In 1856 vroegen de gebroeders Luyckx een stéarinekaarsenfabriek aan. Hoewel de gemeente hier 

in den beginne zeer negatief tegenover stond, keurde ze de aanvraag toch goed omdat Chemicus 

Loppens, wiens expertise wel vaker bij de oprichting van kaarsenfabrieken werd gevraagd, een 

overwegend goedkeurend advies gaf. Hij merkte enkel op dat de verzuring van de vetten en het 

ontstaan van zure, irriterende en bijtende dampen aanleiding kon geven tot zware ongemakken 

voor de arbeiders en voor de buren. Zijn raadgeving om de verzuring in hermetische reservoirs 

uit te voeren, werd door de gemeente in haar voorwaarden opgenomen. Voorts concludeerde hij 

dat ook de distillatie aanleiding kon geven tot gelijkaardige ongemakken. Hij besloot daarom dat 

het insijpelen van gesulfeerd water, glycerine of andere organische producten in de bodem, 

moest vermeden worden. Ook hier hield de gemeente in haar reglementering ruimschoots 

rekening mee. Maar met de vaststelling dat de vrijgekomen vloeibare organische stoffen 

aanleiding konden geven tot de besmetting van het grondwater en de omliggende gronden, hield 

de gemeente minder rekning. Hoewel Loppens in zijn verslag argumenteerde dat het afvalwater 

onder geen enkel beding in de Schelde mocht geloosd worden, stipuleerde de gemeente dat ‘de 

waswateren van de vetzuren of vetten, nooit zullen geledigd worden in grachten of in absorberende putten, 

maar direct in de Schelde moeten geledigd worden395’. Met andere woorden deed het schepencollege 

het tegenovergestelde van wat haar door Loppens aangeraden was. Een mogelijke verklaring is 

dat ze het – overigens nogal technisch – verslag niet goed had begrepen en verkeerd heeft 

geïnterpreteerd. Ofwel ondersteunde ze de toenmalige idee dat stromende waterlopen een 

‘zelfreinigende’ werking hadden396, en dat het afvalwater daarom wel in de Schelde en niet in 

decanteerputten mocht geloosd worden. Het reukorgaan was dus eigenlijk het belangrijkste 

instrument om verontreiniging van het water, maar bijvoorbeeld ook van de bodem vast te 

stellen397.  

Bij de aanvraag van Van Peteghem voor de inrichting van een vodden- en afvalopslagplaats in 

1921 riep het College van Burgemeester en Schepenen het advies in van de Plaatselijke 
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397 VAN ZON (H.), Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet-industriële vervuiling in Nederland 1850 – 1920, 
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Geneeskundige Commissie. Het verslag van de commissie werd evenwel niet teruggevonden. 

Bovendien handelde ze niet op eigen initiatief. Het was de lokale politiecommissaris die na een 

bezoek aan de opslagplaats besloot dat het beter was dat de gezondheidscommissie een verslag 

zou uitbrengen398.  

De enige vergunningsaanvraag waar het verslag van de lokale gezondheidscommissie wel werd 

aan toegevoegd, was het dossier met betrekking tot de oprichting van de konijnenvellenlooierij 

en –ververij van Edmond Haly in 1936. Hieruit blijkt dat het gemeentebestuur toen zeer 

ontvankelijk stond voor de raadgevingen van deze commissie. In haar advies aan de Bestendige 

Deputatie greep zij stelselmatig terug naar de knelpunten die de Plaatselijke Geneeskundige 

Commissie in haar verslag vaststelde. Ook in het vergunningsdossier van De Paepe voor de 

verplaatsing van zijn meubelmakerij van de Walstraat naar de Weidestraat, vertoonde het 

college een grote inschikkelijkheid met de voorwaarden, die door de Commandant van de 

Stedelijke Brandweer werden opgesteld399. Zij stelde de door hem vastgestelde maatregelen ter 

preventie van brand ook centraal in haar advies aan de provincie.  

 

Hoewel het College van Burgemeester en Schepenen de voorstellen van de door haar 

ingeroepen adviesinstanties volgde, is het aantal keer dat ze ook werkelijk advies inriep, letterlijk 

op één hand te tellen. Althans, dat blijkt uit de vergunningsdossiers. De notulen van de 

Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen werpen een ander licht op de 

zaak. Vooral uit de zittingen van het schepencollege blijkt dat de hulp van de Plaatselijke 

Commiteit van Openbare Gezondheid voor allerhande doeleinden werd ingeroepen. We mogen 

er daarenboven ook vanuit gaan dat de suggesties van deze commissie doorgaans door het 

gemeentebestuur in daden werd omgezet400.  

Toch lijkt de tussenkomst van de lokale gezondheidscommissie meer buiten de industriële 

vergunningspraktijk ingeroepen te zijn. In de wet stond gestipuleerd dat de ‘Plaatselijke 

Geneeskundige Commissiën, bijzonderlijk gelast zijn hare aandacht te vestigen op alles wat de openbare 

gezondheid aanbelangt en de gemeenteoverheden in lichten nopens de maatregelen te nemen om de 

gezondheidsomstandigheden der gemeente te verbeteren401’. Zo werd de inmenging van het lokaal 
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401 Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, jaargang 1881, deel 2, n° 74, pp. 830 – 832  
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gezondheidscomité gevraagd voor de gezondmaking van de Drieskouter402 of het uitdelen van 

levertraan in de scholen403 en dies meer.  

 

De Plaatselijke Geneeskundige Commissie werd op 12 maart 1881 in het leven geroepen. Ze was 

vooral met de zorg om de openbare gezondheid belast. Toch werd geregeld aan haar 

bevoegdheden gesleuteld. Zo snoeide het reglement van 31 mei 1881 haar bevoegdheden over 

de dokters in de provincie404. Voortaan werd haar actieradius tot het bestuderen van de openbare 

gezondheid en het vastleggen van maatregelen in geval van epidemieën beperkt405. Deze 

plaatselijke medische commissies dienden niet enkel de gemeente van advies te dienen, maar 

ondersteunden ook het provinciale gezondheidsbeleid. De lokale commissies waren immers 

beter op de hoogte van de situatie in de verschillende gemeenten en steden. ‘Om hunne zending 

van waakzaamheid met vrucht en in gans hare uitgestrektheid te volbrengen, hebben de provinciale 

geneeskundige commissiën helpers noodig,die, op de plaats zelven, de belangen der openbare gezondheid 

bewaken, die hunne van de aandachtwaardige daadzaken verwittigen en hun desnoods, plaatselijke 

inlichtingen kunnen bezorgen406’. De plaatselijke commissies waren als het ware de ogen en de oren 

van hun provinciale meerderen. ‘Zij zullen met de provinciale geneeskundige commissie briefwisselen en 

haar, als er reden toe bestaat, verslagen sturen nopens de feiten die de gezondheid der inwoners 

aanbelangen. In geval van verschijning van aanstekelijke ziekten, ziekten die besmettelijk of epizootisch in 

de gemeente kunnen worden, zullen zij er van bericht geven aan den voorzitter van de provinciale 

commissie. Eindelijk zullen zij jaarlijks, vóór den 1ste maart, over hun werkzaamheden aan de provinciale 

commissie verslag doen407’.  

Ondanks de geringe impact van de lokale commissie voor de openbare gezondheid op het 

gemeentelijk vergunningsbeleid, blijkt zij toch van belang geweest te zijn in het algemene 

gemeentelijke gezondheidsbeleid. Daarom zal kort worden ingegaan op de geschiedenis en de 

samenstelling van het gezondheidscomité van Gentbrugge.  

De Plaatselijke Geneeskundige Commissie te Gentbrugge werd pas in 1895 opgericht. Omdat ‘de 

samenstelling van dit comiteit beantwoordt aan den wensch van het artikel 35 van het Koninklijk Besluit 

van 31 mei 1890’ vond de commissie meteen aansluiting bij haar provinciaal pendant408. De eerste 
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benoemingsvoorwaarden vinden we terug in de notulen van de gemeenteraadszitting van 13 

april 1895. In deze geheime stemming werd het aantal leden op zeven vastgesteld. Twee 

geneesheren, Camiel Van de Weghe en Leo Pierre en één apotheker, Camiel Van der Schueren, 

werden benoemd. Daarnaast maakten de Gentbrugse bouwkundige Desidoor Toeffaert, de 

gemeentesecretaris Edmond Van Oostende, de bloemist Gustaaf Van Oostende en een 

ondernemer van openbare werken Adrien Domkerwolte deel uit van het bestuur409. Twee weken 

later bemerkte men dat men nog geen secretaris en voorzitter had aangesteld. Daarom werden 

op 29 april de bovengenoemde Camiel Van de Weghe als voorzitter en Camiel Van der Schueren 

als secretaris aangesteld410. In de daaropvolgende zitting op 30 mei 1895 werd er weinig aan het 

bestuur veranderd. Enkel Adrien Domkerwolte werd vervangen door Frans Vervalke, een lid 

van het armenbestuur411.  

Na deze laatste wijziging was het ongeveer 25 jaar lang stil rond de plaatselijke commissie van de 

openbare gezondheid. Pas in 1921 werd de samenstelling van de commissie, naar aanleiding van 

het ontslag van apotheker Van der Schueren, gewijzigd. Naast Desidoor Toeffaert, die het 

ondertussen tot Conducteur van Bruggen en Wegen had geschopt en gemeentesecretaris 

Edmond Van Oostende werden Raymond Burvenich en Emiel Masen als geneesheren, Van 

Waesberghe als apotheker en Oscar Van Eeckel en Albert De Wilde als gemeentebedienden 

aangesteld412. Daarna duurde het weer 18 jaar eer de samenstelling van het comité werd 

aangepast. In 1939 werd gemeenteschepen L. Volckaert aangesteld als voorzitter en geneesheer 

Burvenich als secretaris. Daarnaast werden geneesheer Van Acker en vervangend 

gemeenteraadslid Dr. Vincent Evrard in hun ambt benoemd. De voormelde apotheker Edgard 

Van Waesberghe, Van Eeckel Oscar en Albert De Wilde, ondertussen bureelhoofd van de 

Technische Dienst, bleven op post413. In 1941 werd met het aantreden van een nieuwe 

burgemeester ook een nieuw gezondheidscomité samengesteld. Burgemeester Prof. Dr. Vincent 

Evrard werd prompt ook voorzitter van de Plaatselijke Gezondheidscommissie. Hij werd in zijn 

taken bijgestaan door geneesheer Dr. Burvenich en E. Debroe, schepen De Vijlder, Technisch 

bureeloverste Albert De Wilde, apotheker Van Waesberghe en schepen Volkaert414. Bijna een 
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maand later werd aan het zevenkoppig karakter van de commissie gewijzigd door de toevoeging 

van gemeentesecretaris Georges Van Oostende415.  

 

Doorheen de 19de en de 20ste eeuw bleef de samenstelling van deze Plaatselijke Geneeskundige 

Commissie dus ongeveer constant. Vooral de ‘medische beroepen’ maakten het belangrijkste 

deel uit van het bestuur. Er zetelden doorgaans twee geneesheren en een apotheker in. In 1881 

werd immers door de wetgever gestipuleerd dat ‘ de plaatselijke geneeskundige commissiën kunnen 

ingericht worden door de zorgen der gemeentebesturen in alle gemeenten waar gevestigd zijn drie 

geneesheren en een apotheker416’.  Op het einde van de 19de eeuw werden de medici ook betiteld als 

voorzitter en secretaris, wat hun belangrijkheid verder ondersteunde. Daarnaast zetelden ook 

één of twee bouwkundigen in de commissie. Er werd immers bepaald dat ‘deze commissiën zijn 

samengesteld uit ten minste vijf leden onder welke, behalve de geneesheeren en apothekers geroepen er deel 

van te maken, zich andere personen zullen kunnen bevinden, bevoegd inzake gezondheid417’.’Voor al de 

vraagstukken, die de oefening der eigenlijk gezegde geneeskundige politie niet aanraken, stel ik voor, haar 

eenen ingenieur en eenen bouwkundige toe te voegen418’. De stedenbouwkundige uitbouw van de 

gemeente prijkte doorheen de bestudeerde honderd jaar bovenaan op de gemeentelijke agenda. 

Het Gentbrugs gemeentebestuur hechtte veel belang aan de aanleg van riolen, waterleidingen, 

buurtspoorwegen en de (her)kasseiding van buurtwegen (cf. supra). De aanwezigheid van de 

bouwkundigen in de commissie bleef dan ook relatief constant.  

Het enige wat opvalt, was de steeds sterkere positie van de gemeenteraadsleden en schepenen 

binnen het comité. In april 1895 maakte enkel de gemeentesecretaris deel uit van het 

gezondheidsbestuur. Vreemd was dat in april 1895 ook voor een bloemist werd gekozen. 

Vermoedelijk was dit echter een politieke benoeming. Gustaaf Van Oostende had immers 

dezelfde achternaam als gemeentesecretaris Edmond en een maand later werd diezelfde Gustaaf 

tot gemeenteraadslid gebombardeerd. Vanaf dan steeg het gemeentepersoneel gestadig, zodat in 

1941 zelfs de burgemeester werd benoemd tot voorzitter van het comité.  
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4.3.4. Debetekenis van het publiek protest binnen de gemeentelijke besluitvorming 

Hoewel de nationale jurisdictie voorzag in het buurtonderzoek ‘de commodo et incommodo’, 

waarbij de bevolking in de mogelijkheid werd gesteld haar ongenoegen te uiten tegenover de 

komst van een nieuwe of de uitbreiding van een bestaande industriële inplanting, betekende dit 

nog niet dat de bevolking daarmee ook effectief een machtsmiddel in handen kreeg om de 

politieke besluitvorming te beïnvloeden. Dit pressiemiddel hadden ze in de regel niet. Ondanks 

het zeer hoge klachtenpercentage van 36,4%, tussen 1850 en 1950, werden slechts 2% van de 

vergunningsaanvragen afgekeurd door de provincie (cf. supra). Maar deze cijfers staven enkel de 

these dat de bevolking geen gewicht in de provinciale beleidsschaal kon leggen. Op gemeentelijk 

niveau had zij een veel grotere armslag. Wanneer de chronologie van de negatieve gemeentelijke 

beslissingen en de klachten op elkaar betrokken worden, wordt het een en het ander duidelijk.  
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Grafiek 7: 

De spreiding van de klachten en de afkeurende gemeentelijke beslissingen 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Deze spreidingstabel duidt op een correlatie tussen de klachten en de negatieve beslissingen die 

onmogelijk toevallig kan zijn. Over het derde kwart van de 19de eeuw, is weinig te zeggen. 

Negatieve beslissingen van de gemeente waren schaars en ook de klachten zetten zich maar met 

mondjesmaat door. Pas vanaf het begin van de jaren 1880, wanneer de industrie zich geleidelijk 

begon te ontvouwen, verliepen de houding van het gemeentebestuur en deze van de 

omwonenden in belangrijke mate parallel. Deze trend zette zich ook door tot in de jaren twintig 

van de 20ste eeuw. Vanaf ongeveer 1921- 1922, wanneer de klachtenaantallen stagneerden, 
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evolueerde de houding van beide partijen in omgekeerde zin. Dit had vermoedelijk te maken 

met de grote nijverheidscrisis die de gemeente in de beginjaren 1920 trof. Deze industriële 

inzinking zorgde voor een horde werklozen binnen de gemeente. Dit bracht de gemeente ertoe 

de werklieden die reeds vóór 1920 in de gemeente woonden, te voorzien van een uitkering van 

1,5 frank per dag voor volwassenen ouder dan 23 jaar of 0,75 frank voor jongeren onder de 23419. 

Deze nijverheidsdepressie bracht een paniekreactie teweeg binnen de gemeente. Naar alle 

waarschijnlijkheid wilde men de industriële expansie van de gemeente, die omstreeks 1923 – 

1924 een hoge vlucht nam en net op dat moment een schaalvergroting onderging420, niet 

tegenhouden. Door nijverheidstaksen en belastingen op de arbeiders, kon ze de gemeentelijke 

financiën terug op peil brengen. De geldelijk situatie van de gemeente leed vooral sterk onder 

het werklozenbestand. Voor de periode 1926 – 1927 evoluerden beide grafieklijnen terug naar 

elkaar toe, maar het pas vanaf 1933 verliepen beide grafieklijnen terug in dezelfde richting.  

 

Doorgaans werd een negatieve gemeentelijke beslissing dus ingefluisterd door de omwonenden. 

Dit zette zich door in verschillende gradaties. Anders dan bij de provinciale overheid, verwees de 

gemeente in haar argumentatie steevast naar de omwonenden die niet tevreden waren met de 

komst of uitbreiding van een fabriek. Meestal werd het protest zeer summier bijgetreden in de 

trant van ‘overwegende dat de klachten na grondig onderzoek als gegrond moeten worden aanzien’. 

Doorgaans breidde het lokale bestuur aan deze algemene zinspeling haar eigen argumenten die 

in mindere of in meerdere mate rekening hielden met het publieke protest. Deze eigen 

argumentatie bevatte in de regel een aantal standaardargumenten. Meestal werd verwezen naar 

de voorwaarden die door de uitbaters niet werden gevolgd en haalde het gemeentebestuur aan, 

dat het collectief op het particulier belang primeerde.  

Indien het echter dossiers betrof met een controversieel vergunningsverleden, verwees de 

gemeente ook meermaals naar de klachten, die naar aanleiding van de vorige aanvragen 

binnenliepen. Daarnaast trachtte ze in nogal wat gevallen de bezwaren kracht bij te zetten door 

de argumenten van de omwonenden in haar bewijsvoering over te nemen. Het wordt wel 

duidelijk dat zij niet alle argumenten uit alle klachten in acht nam. Dit was uiteraard ook niet 

mogelijk. Dit kwam omdat de omwonenden in de klachten enkel hun eigenbelangen dienden. 

Iedereen uitte persoonlijke redenen waarom een bepaald bedrijf er niet mocht komen. De 
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gemeente stond voor de taak deze gepersonaliseerde klachten om te buigen in een collectief 

doel. Meestal was er dus sprake van het overnemen van de grootste gemene deler uit het protest. 

Hieruit blijkt dus dat er een sterke correlatie was tussen de gemeentelijke beslissing en de 

klachten. Maar dat was lang niet altijd zo. Geregeld nam de gemeente een andere beslissing dan 

haar werd ingefluisterd door haar bewoners. In 52 dossiers gaf de gemeente een positief advies, 

ondanks alle protest. Hoewel de gemeente met een positief advies inging tegen de mening van 

de bevolking, hield ze toch in grote mate rekening met wat haar inwoners te zeggen hadden. 

Eerst en vooral blijkt dat het aantal klachten een rol speelde in de gemeentelijke besluitvorming. 

Met uitzondering van 4 gevallen waarbij respectievelijk 10, 7, 10 en 6 tegenkantingen werden 

ingediend, keurde de gemeente enkel dossiers goed waar het aantal klachten het aantal van drie 

niet overschreed. Met andere woorden, deze dossiers hadden voornamelijk betrekking op eerder 

kleinere sectoren waartegen vrij weinig klachten kwamen en die dus als minder hinderlijk 

werden ervaren. Indien er sprake was van wijdverbreid protest, bond de gemeente meestal in en 

zag zij zich genoopt een negatief advies uit te brengen.  

Bovendien speelde ook ernst van de grieven een rol. In sommige dossiers was er immers niet 

echt sprake van klachten, maar eerder van opmerkingen. Zo gebeurde het dat de omwonenden 

de gemeente verwittigden dat ze zich bij gebeurlijke ongevallen of hinder, burgerlijke partij 

zouden stellen of een schadevergoeding zouden eisen. Sommige reclamanten klaagden onder 

voorbehoud of wensten enige verduidelijking met betrekking tot de productieprocédés, de te 

gebruiken stoffen en dies meer. De gemeente antwoordde hier meestal op dat de bezwaren niet 

gericht waren tegen de inrichting zelf, maar tegen de eventuele hinder, die echter aan banden 

kon worden gelegd door het stellen van de nodige maatregelen. Daarnaast hield het lokale 

bestuur ook geen rekening met klachten die niet nader werden gespecificeerd. Sommige 

omwonenden dienden zich soms wel aan op het politiecommissariaat en legden er wel een 

mondelinge klacht neer, maar motiveerden dit protest niet. De gemeente antwoordde hier 

doorgaans niet op.  

Slechts in een klein aantal gevallen maakte de gemeente totaal geen gewag van de binnengelopen 

klachten en onthield ze zich van alle commentaar. In een nog beperkter aantal gevallen 

verklaarde ze de klachten ongegrond of handelde ze tegen de publieke opinie in. Zo verklaarde 

ze slechts eenmaal een klacht als werkelijk ongegrond421. Vermoedelijk vond ze het door Arthur 

Seymortier geopperd protest tegen het werkhuis voor het vernikkelen en polieren van kachels en 
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rijwielen van Cesar Raes weinig gefundeerd. Mr. Seymortier wou immers enkel zijn nachtrust 

gevrijwaard zien. ‘Gezien Mijnheer ik een afwisselende dienst het bij de staatspoorweg en ik 's nachts 

moet werken, ben ik verplicht overdag mijne rust te nemen en het draaien van moteurs op dergelijke 

mecanieken zouden me dit beletten422’. Dergelijke klachten die enkel het eigenbelang dienden, sloeg 

de gemeente in de regel in de wind. Voor de grieven die de openbare gezondheid, veiligheid en 

dergelijke voor ogen hadden, bracht ze doorgaans meer sympathie op.  

 

Uit het voorgaande blijkt dus dat de gemeente zeker niet op alle protest inging, maar er toch in 

grote mate aan tegemoetkwam in de vorm van voorwaarden of het aanmanen van de hogere 

overheid tot het nemen van bijkomende maatregelen. Er zijn toch twee gevallen bekend waarin 

de gemeente totaal het tegenovergestelde deed dan wat haar werd ingefluisterd door de 

inwoners. Vooreerst was er de aanvraag uit 1930 door Louis Buyle voor de oprichting van een 

worstenfabriek, die de gemeente koste wat kost wou opgericht zien. Hoewel er protest kwam 

van 33 buurtbewoners uit de Scheldestraat, die vreesden voor geur- en lawaaihinder, keurde de 

gemeente de aanvraag goed. De provincie had het echter niet zo begrepen op de fabriek van Mr. 

Buyle omdat het nationale Gezondheidstoezicht had vastgesteld dat de inrichting tussen de 

huizen was gevestigd en de bewerkingen een enorme stank veroorzaakten. De voortgebrachte 

geuren en de roetoverlast kon daarenboven niet met voorzorgsmaatregelen worden verholpen. 

Toch vroeg de gemeente de Bestendige Deputatie op haar beslissing terug te komen. ‘Het ware 

ons aangenaam, Mijnheer de Gouverneur, indien Ued ons wildet doen kennen of de vraag van den Heer 

Buyle aan een nieuw onderzoek voor commodo en incommodo moet worden onderworpen. Misschien kan 

de Bestendige Deputatie gezien de nieuwe voorzorgsmaatregelen die de heer Buyle voorstelt te nemen om ale 

ongemakken en moeiijkheden voor de geburen te vermijden, op haar besluit terug keeren en hem toch 

toelaten zijne worstefabriek in werking te stellen423’.  

In 1941 ging het schepencollege nog verder in het dossier van De Groote – Provia. Er kwam 

protest van allerhande buurtbewoners, bedrijfsleiders en eigenaars uit de buurt tegen de 

oprichting van deze slachterij en vleesconservenfabriek. Hoewel de gemeente de klachten niet als 

ongegrond bestempelde, verklaarde ze dat van hinder geen sprake kon zijn omdat het bedrijf met 

de nieuwste technologische snufjes werkte. Bovendien geloofde ze in de controle die de hogere 

overheden zouden uitoefenen. Maar uiteindelijk kwam op het einde van de argumentatie de 

ware toedracht van de goedkeuring naar voren: ‘en zij ten slotte ook de gemeentefinanciën 
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aanbelangen welke er bate bij vinden424’. De financiële toestand van de gemeente, die in de 

oorlogsjaren te kampen had met zware moeilijkheden, primeerde boven het comfort van de 

bevolking.  

5. De verhouding tussen de drie overheden  

5.1. Inleiding 

Na de drie afzonderlijke overheden te hebben besproken, gaan we in deze paragraaf nader in op 

de onderlinge relaties tussen de drie betrokken instanties. De actoren binnen het 

vergunningsproces opereerden immers nooit volledig los van elkaar. Uit het voorgaande bleek al 

dat in de vergunningspraktijk de bestuurlijke overheden zich genoopt zagen met elkaar samen te 

werken. Binnen de vergunningspraktijk mocht iedereen dan wel een vaste bevoegdheid hebben, 

dit was echter geen waterdichte garantie voor een vlotte coöperatie. Uit verschillende 

nijverheidsaanvragen blijkt de uiterst fragiele verhouding tussen de drie overheden onderling en 

met hun respectievelijke adviesorganen. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken.  

De studie van de verhouding tussen de verschillende overheden wordt gegroepeerd rond drie 

onderzoeksvragen. Eerst en vooral wordt de mate waarin de gemeente haar stempel wist te 

drukken op het centrale en provinciale vergunningsbeleid onderzocht. Hieruit zal de perceptie 

van de hogere overheden jegens de gemeente duidelijk worden. Ten tweede nemen we 

intermediaire positie van de gemeente tussen de hogere overheden en de bevolking onder de 

loep. Tot slot worden aan de hand van enkele concrete voorbeelden de oorzaken van de soms 

verzuurde relatie tussen de bestuurlijke machten blootgelegd. Hierbij is ook de band met de 

adviesorganen niet onbelangrijk.  

5.2. Het relatieve gewicht van het gemeentelijk advies in het provinciale en 

nationale vergunningsbeleid 

Zoals reeds vermeld, had de gemeentelijke overheid enkel een adviserende jurisdictie met 

betrekking tot de goed- of afkeuring van de vergunningsaanvragen. Het stond de provinciale 

en/of nationale overheid echter volledig vrij dit lokale advies in overweging te nemen of niet425. 

Met andere woorden, de invloed van de stedelijke of gemeentelijke overheid op het eerste klasse 
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vergunningsbeleid werd reeds van rechtswege ingeperkt. De provincie kon dit relatieve gewicht 

echter wel aandikken door de lokale adviezen ten minste in overweging te nemen. De vraag is 

nu of ze dat ook werkelijk deed. Met andere woorden, wat was het betrekkelijk gewicht van een 

kleine semi-industriële gemeente in het algemene Oost-Vlaamse vergunningsbeleid? Haar impact 

blijkt uit de negatief beoordeelde dossiers en in mindere mate uit de positief beoordeelde.  

 

In totaal werden 39 dossiers door de gemeente afgekeurd. Eén daarvan wordt hier buiten 

beschouwing gelaten omdat de provincie er zich nooit over uitsprak. In de 38 resterende dossiers 

nam de provincie slechts in 10% van de gevallen, de beslissing van de gemeente in overweging.  

Daarbij komt nog dat in de vier gevallen waarin de provincie een uitspraak deed die in de lijn lag 

met de uitspraak van de gemeente, ze nooit rekening hield met de argumentatie van het 

gemeentebestuur. Zo werd in 1934 de vraag van de vellenfabriek van La Zibeline door de 

provinicie afgekeurd, wegens het uitblijven van het advies van het centraal Arbeidsopzicht. 

Hierdoor was de provincie niet in staat een snelle beslissing te nemen, vandaar dat ze de vraag 

maar verwierp426. In de overige drie gevallen werd er wel een voorafgaandelijk advies geleverd 

door het Arbeidsopzicht. De provincie had steevast oren naar wat deze laatste instantie te zeggen 

had, maar de gemeentelijke raadgevingen vielen doorgaans in dovemansoren. De opmerkingen 

die de gemeente formuleerde werden – niet in het minst door de adviserende instanties – van de 

hand gewezen. Uit hun eigen onderzoek bleek vaak het tegenovergestelde van wat de lokale 

politiecommissaris constateerde. Hier kan de zaak omtrent de ververij en weverij van Dhr. Serck 

worden aangehaald, die enkele tientallen jaren de gemeente met walgelijke geuren en 

waterverontreiniging terroriseerde (cf. supra). Zowel het centrale Arbeidsopzicht en de 

gemeente stuurden hun technische diensten op pad om zich ter plaatse van de situatie te gaan 

vergewissen. Beide kwamen tot heel andere conclusies. Het Arbeidsopzicht concludeerde dat het 

afvalwater helder en reukloos was en dat de waterverontreiniging afkomstig was van het keuken- 

en huishoudelijke afvalwater van de omwonenden; terwijl de gemeentelijke Technische Dienst 

tot de constatatie kwam dat de aalputten niet in verbinding stonden met de bewuste bevuilde 

gracht427. In achtereenvolgende verslagen en besluiten trachtten de gemeente en het 

Arbeidsopzicht de provincie voor zich te winnen. Maar dit was een ongelijk gevecht, omdat het 

Arbeidsopzicht een zeer lange arm had. Het provinciebestuur mocht immers niets doen zonder 
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het advies van het Arbeidsopzicht. De facto kon de provincie na het advies van de 

arbeidsopziener enkel ja knikken.  

 

Ook uit de verslagen van het Arbeidsopzicht, komt duidelijk naar voren dat het Arbeidsopzicht 

er een systeem van maakte de gemeentelijke adviezen in de kiem te smoren door ze ofwel 

gewoon te ontkennen of de zaken te verdraaien. Zei de gemeente wit, dan zei de arbeidsopziener 

meestal zwart. Dit kwam voornamelijk omdat het Arbeidsopzicht de gemeente niet echt als een 

volwaardig orgaan inschatte. De gemeente werd afgeschilderd als een lichaam dat zich te veel 

liet opjutten door enkele gedupeerde buren. Argumentaties als ‘Het gemeentebestuur zich alleen 

steunende op de massaklacht geeft een ongunstig advies, steunend op onware en overdreven 

bezwaren[…]428’ waren geen uitzonderingen. Daarnaast bepaalden de gemeentelijke inkomsten, 

het gewicht van de industrie en de mate van onafhankelijkheid ten opzichte van de hogere 

besturen de invloed die ze kon uitoefenen429.  

Gewoonlijk werd de gemeentelijke argumentatie niet overgenomen in de voorwaarden die het 

provinciale bestuur of het Arbeidsopzicht opgelegden. In de regel had de gemeente niets tegen 

de bedrijven zelf, maar was ze enkel gekant tegen de inplanting ervan midden in de bebouwde 

kern van het dorp (cf. supra). De arbeidsopziener formuleerde dan dat het bedrijf op een 

minimale afstand van de naaste buren moest liggen of de fabrikant zijn bedrijf volledig moest 

afsluiten met ramen en deuren. Het is uiteraard moeilijk om 100 jaar later te overwegen of ze 

dergelijke maatregelen stelde om de lokale besturen te sussen.  

 

Ook via de positief geadviseerde besluiten kan de eventuele impact van de gemeentelijke 

overheid blijken. Het aantal dossiers waarin de gemeente voorwaarden oplegde, was echter wel 

bijzonder klein. Dit bemoeilijkt het trekken van duidelijke conclusies. Toch moet opgemerkt 

worden dat via een studie naar de correlatie tussen de voorwaarden, opgelegd door de gemeente 

en deze vastgesteld door de provincie, de hierboven vermeldde eerder negatieve houding van de 

hogere besturen tegenover de lagere enigszins moet genuanceerd worden. Vooral in het begin 

van de 19de eeuw, volgde de provinciale overheid het College van Burgemeester en Schepenen in 

belangrijke mate. Ofwel werden de door het gemeentebestuur voorgestelde maatregelen 

onverwijld overgenomen, ofwel werd er in enigszins andere termen aan tegemoet gekomen. Dat 
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deze volgzaamheid in de 20ste eeuw verdween, had vermoedelijk te maken met het feit dat de 

gemeente zelf minder inspanningen deed om voorwaarden te formuleren. Daarenboven was 

vanaf het einde van de 19de eeuw ook een zekere ‘gemakzucht’ in het opstellen van de 

voorwaarden, gezien meer en meer gebruik gemaakt werd van standaardvoorwaarden of van 

verwijzingen naar Koninklijke Besluiten. Bovendien profileerde het Arbeidsopzicht zich sterker 

in de 20ste dan in de 19de eeuw.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat het gemeeentebestuur van Gentbrugge een eerder kleine 

garnaal was in het finale vergunningsbeleid. Wanneer zij een positief advies uitte jegens een 

industriële inplanting was er omzeggens geen vuiltje aan de lucht. In dergelijke gevallen 

vertoonden de hogere besturen nog een zekere inschikkelijkheid tegenover de gemeente. Zij 

werd echter naar de zijlijn geduwd wanneer een negatief advies werd geopperd. Door de 

verdraaiing of weerlegging van haar argumentatie werd ze monddood gemaakt. Hieruit volgt 

dus dat de hogere overheden blijkbaar meer geneigd waren de gemeentelijke voorwaarden in 

overweging te nemen, indien zij een besluit in het voordeel van de industrie uitte. Deze 

conclusie staaft nogmaals de overtuiging dat de provincie als één van de grootste protagonisten 

van de industriële sector kan aanzien worden.  

5.3. De gemeente als ‘bruggenbouwer’ 

We zagen reeds dat de gemeente kritischer stond tegenover de komst van de nijverheid. Vaak 

trachtte zij dan ook de brug te slaan tussen de hogere overheden en de plaatselijke bevolking. Zo 

nam de gemeente in controversiële dossiers vaak een bemiddelende rol waar. Een aantal 

voorbeelden kunnen dit illustreren.  

In 1936 vroeg L’Oxhydrique Internationale een vergunning aan voor de oprichting van een 

bewaarplaats voor gas en een automobielgarage430. Dit gaf aanleiding tot een protestgolf. In de 

zeven binnengelopen klachten werd voornamelijk gewezen op het grote gevaar voor 

ontploffingen, brand en de gezondheid, omdat het bedrijf zich midden in de bewoonde kern van 

de gemeente wou vestigen. Ook de gemeente verklaarde zich niet akkoord met de komst van het 

bedrijf in de behuisde dorpskern. Dit hield de provincie echter niet tegen om de aanvraag toch 

goed te keuren onder de gewone voorwaarden. Ze deed dit zelfs buiten medeweten van de 

gemeente in. Het gemeentebestuur moest via geruchten, die zich in een kleine gemeente als 
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Gentbrugge als een lopend vuurtje verspreidden, vernemen dat de Bestendige Deputatie al een 

beslissing had genomen. De buren, niet tevreden met deze beslissing, gingen samen met de 

gemeente in beroep. Na heel wat getouwtrek wenste de gemeente de zaak uit te klaren door het 

organiseren van een collectief overleg met de Provinciegouverneur. Zodoende trachtte de 

gemeente via gemeen overleg de zaak te bekoelen. Ze vond echter geen gehoor bij de 8e afdeling 

van de provincie die beweerde dat dergelijk onderhoud nutteloos was omdat ‘de geburen zullen 

natuurlijk zonder eenig bewijs houden staan dat de bergplaats voor gas wel gevaarlijk is, terwijl het 

Arbeidsopzicht het verkeerde zal beweren. Daar de inrichting nog niet bestaat is een onderzoek ter plaats 

niet mogelijk. Het gaat hier enkel om een theoretische bespreking’431. Ook bij de aanvraag van de 

inrichting voor vellenbewerking van Edmond Haly in 1936 trachtte de gemeente te bemiddelen 

tussen de drie reclamanten en de provincie. Schepen De Wilde vroeg een onderhoud aan bij de 

provinciegouverneur, maar ook zijn vraag werd van de hand gewezen als ‘nutteloos’432.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat de gemeente de brug probeerde te slaan tussen de hogere 

overheden en de bevolking. Vooral in omstreden dossiers trachtte ze middels een collectief 

overleg de zaak op te lossen. Op deze manier wou ze eveneens aan de grieven van de bevolking 

tegemoet komen. Ze was echter een te kleine speler binnen de vergunningspraktijk, zodat haar 

suggesties meestal in dovemansoren vielen.  

5.4. Grondslagen van de verzuurde relatie tussen de drie bestuurlijke overheden 

Zoals we hierboven zagen, waren de drie overheden omtrent bepaalde aanvragen soms een 

tegenovergestelde mening toebedeeld. Dit werkte onderlinge wrevel, jaloezie en machtsvertoon 

in de hand. In het dossier omtrent de ververij en weverij van Dhr. Serck komt dergelijk 

machtsvertoon duidelijk aan de oppervlakte. Zoals we hierboven reeds aanhaalden werd de 

gemeente af en toe gepasseerd door haar meerderen. Wanneer de hogere overheden tot andere 

bevindingen kwamen, moest de gemeente meestal het onderspit delven. Wat de technische 

dienst of de politiecommissaris had geconstateerd deed er weinig toe. Met deze underdogpositie 

was de gemeentelijke overheid echter niet tevreden. Zij kaartte geregeld de dubieuze houding 

van haar meerderen aan. Zo zagen we reeds dat het lokale bestuur in sommige gevallen de buik 

vol had van voorwaarden die finaal toch niets opbrachten of klaagde ze het overwegend 

goedkeurende beleid van de provincie aan. Ook in het ‘dossier Serck’ was ze van deze mening 
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toegedaan: ‘de Bestendige Deputatie zou ons inziens Mr. Serck, eigenaar van de verwerij, die alleen de 

waterloop bevuilt, moeten verplichten eerst de afvalwaters naar eene behoorlijk ingerichte “teerput” af te 

leiden […]’433. Dit was voor het provinciaal bestuur blijkbaar een brug te ver. In een nota van 5 

mei 1934 werd de gemeente immers teruggefloten door de provinciale 8e afdeling. ‘De 

burgemeester handelt hier uitsluitend onder de controle van degenen die over zijn gedrag te oordelen 

hebben, namelijk de Gouverneur en den Koning434’. Met andere woorden voelde het provinciale 

bestuur zich gepasseerd en beval ze de gemeente een toontje lager te zingen. Het grootste deel 

van de disputen en het getouwtrek tussen de overheden onderling was dan ook vaak het gevolg 

van de grenzen aan hun respectievelijke bevoegdheden.  

Dit wil echter niet zeggen dat de hoogste op de ladder volledig verstoken was van alle kritiek. 

Ook het beleid van het ministerieel Arbeidsopzicht kwam op bepaalde momenten onder vuur te 

liggen. De provincie mocht dan wel meestal de adviezen van het arbeidsopzicht in acht nemen, 

dit betekende niet dat ze soms niet klaagde over het langdurig uitblijven van de verslagen. Het 

ontbreken van deze verslagen stelde haar immers voor problemen. Zolang de arbeidsopzichter 

geen advies had uitgebracht over een vergunningsaanvraag, was het de provincie in de 20ste eeuw 

verboden uitspraak te doen over de inrichting. Zo veroorzaakte de aanvraag uit 1934 voor de 

oprichting van een vellenbewerkerij van ‘La Zibeline’ niet enkel deining binnen de gemeente, 

maar onthulde deze eveneens de soms gespannen bestuurlijke relaties. Deze aanvraag werd door 

de Bestendige Deputatie niet goedgekeurd. In haar argumentatie betoogde ze dat ‘door het 

gebeurlijk niet-naleven ervan435, de Bestendige Deputatie in de onmogelijkheid gesteld is op snelle wijze de 

verdediging van de gebuurte te verzekeren436’. Op het eerste gezicht zou men denken dat de industrie 

hier met de vinger wordt gewezen, ware het niet dat er een doorstreepte boodschap in de tekst 

te vinden is. Hieruit blijkt dat eerder de arbeidsopziener alle schuld trof: ‘door het soms langdurig 

uitblijven van de vereischte advies van het arbeidsopzicht437’. Dit impliceert dat niet alleen de 

gemeente, maar ook de provincie het centrale arbeidsdepartement ontzag.  

Lang niet alle provinciale instanties namen een blad voor de mond omtrent het lakse beleid van 

het Arbeidsopzicht. ‘Naar zijn gewoonte heeft het Arbeidsopzicht daarentegen een gunstig advies. Er 

wordt licht met de redenen opgegeven door de klagers omgesprongen. Het Arbeidsopzicht meent dat, met de 

huidige procédés en de opgelegde voorschiften, er geen bezwaar zal in bestaan de vergunning voor een jaar 
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toe te staan. Doch tusschen het opleggen van voorschriften en het toepassen ervan ligt er een groote ruimte. 

Het arbeidsopzicht kan materieel zeer moeilijk nagaan of al de vergunde bedrijven wel de opgelegde 

voorschriften naleven. Een voorbeeld daarvan is 'Bleu D'outremer' dat sinds meer dan een jaar klachten 

verwekt, wegens het uitzenden van vuile dampen. Niettegenstaande herhaald schrijven is het provinciaal 

bestuur er nog niet in geslaagd van het Arbeidsopzicht een advies over een gebeurlijke intrekking van de 

vergunning te bekomen. De Deputatie heeft zich verbonden ter plaats den toestand te gaan nazien, doch 

wat zal dit helpen? De fabriek werkt niet, dus kan er niet anders gedaan worden dan de klachten van de 

omliggende omwoners en van het gemeentebestuur in ontvangst te nemen438’. Hoewel de provincie 

sterker stond dan het Gentbrugs gemeentebestuur, blijkt dat de ware macht op een nog hoger 

niveau lag. Het provinciale gezag werd door de vigerende wetgeving aan banden gelegd, maar 

blij was de provincie daar niet mee. Dit stelde haar in sommige dossiers in de feitelijke 

onmogelijkheid te handelen naar eigen goeddunken. Hiermee hebben we meteen de paradox 

van de toenmalige wetgeving blootgelegd. De wet begiftigde de provincie met de finale 

beslissingsbevoegdheid, maar de facto hield de centrale overheid die zelf stevig in handen door 

ervoor te zorgen dat haar diensten – zoals het Arbeidsopzicht, de nationale Technische Dienst en 

dergelijke – van rechtswege een sterke greep kregen op de vergunningspraktijk.  

 

Uit het voorgaande mogen we echter de houding van de provincie niet minimaliseren. Dit zou 

haar immers ontslaan van alle verantwoordelijkheid voor het door haar gevoerde 

vergunningsbeleid. Dergelijke theses kúnnen niet kloppen omdat de provincie zelf geregeld haar 

lange arm gebruikte om de kogel toch door de kerk te krijgen en alle kritieken in de kiem te 

smoren. De dubieuze houding van de provincie kan geïllustreerd worden aan de hand van de 

vergunningsaanvraag van Weduwe De Corte uit 1862 – 1863 voor de oprichting van een 

kaarsenfabriek. Conform de toen vigerende hinderwetgeving moest het advies van de 

Provinciale Medische Commissie worden ingewonnen, alvorens er een definitief besluit kon 

genomen worden. Ondanks een positief gemeentelijk advies, verklaarde Mr. Somers zich niet 

akkoord met de toestand waarin de fabriek zich bevond. Omdat een kaarsenfabriek een vergrote 

kans op brand- en explosiegevaar met zich meebracht, achtte deze dienst het nodig specifieke 

voorwaarden op te leggen, om catastrofes te vermijden. Na een bezoek aan het bedrijf bleek dat 

de voorgeschreven maatregelen tot het plaatsen van een scheidingsmuur tussen de gasmeter en 

de ovens in de hal door de fabrikant met de voeten werd getreden. Bovendien stelde Mr. Somers 

van de Provinciale Medische Commissie vast dat er onvoldoende verluchting was en de 
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ingediende plans niet overeenstemden met het reële grondplan van de fabriek. Volgens Mr. 

Somers was dit voldoende om het bedrijf geen definitieve goedkeuring te verlenen439. De 

provincie vond dergelijke aantijgingen ongeoorloofd en keurde de aanvraag zonder discussie 

goed. Maar Mr. Somers kwam er niet zomaar vanaf. Omwille van zijn ‘onoordeelkundig’ advies 

met betrekking tot de geplaatste gasverlichtingsinstallatie, die hij niet reglementair waande, werd 

hij gelast een boete te betalen omdat hij de fabrikant hierdoor ‘schade’ had toegebracht. ‘Il est dû 

au soussigné F.I. Somers, membre de la Commission Médicale de la Province de la Flandre Orientale, la 

somme de vingt francs à titre d'indemnité de l'inspection qu'il a faite au point de vue hygiènique, de 

l'appareil à gaz que la veuve De Corte demande de pouvoir ètablir pour l'éclairage de sa fabrique de bougies, 

située à Gentbrugge, rue de l'église440’. Hieruit blijkt dat de provincie ook niet vrij was van enige 

vooringenomenheid.  

 

Tot slot blijkt uit menig vergunningsdossier dat de verschillende overheden niet altijd even goed 

op de hoogte waren wat er met bepaalde dossiers moest gebeuren. Behoorde een bepaald bedrijf 

nu tot de eerste of de tweede klasse; moest voor een uitbreiding een nieuw onderzoek gestart 

worden of niet? Dit is maar een greep uit de vragen waarop de overheden het antwoord soms 

schuldig bleven. Om dergelijke problemen op te lossen, schoven ze vaak de bevoegdheid door 

naar elkaar. Het behoeft weinig betoog dat ook dit disputen teweegbracht.  

De textielgigant Banque des Industries Textiles vroeg in 1926 een vergunning aan voor de 

oprichting van een preparatiezaal voor haar weverij441. De gemeente oordeelde dat de inrichting 

tot de eerste klasse behoorde, wat impliceerde dat ze enkel een advies moest verstrekken. De 

arbeidsopziener was echter van het tegendeel overtuigd. Dit was meteen het startschot voor een 

maandenlang durend getouwtrek tussen de overheden over wie nu finaal de knoop moest 

doorhakken. De gemeente was alvast niet van plan op haar beslissing terug te komen en 

verklaarde tot twee maal toe ‘een gunstig advies te verleenen nopens de vraag der Naamlooze 

Maatschappij Banque des Industries Textiles doch zich onbevoegd te verklaren om de vereischte machtiging 

te verleenen tot oprichting van het ontworpen gesticht442’. De arbeidsopzichter, zeer misnoegd over 

deze gang van zaken, hield eveneens voet bij stuk. ‘ Nous venons d' apprendre à notre grand regret 

que le Conseil Communal de Gendbrugge, qui devait décider mardi dernier sur l'autorisation de pouvoir 

batir un ecollage à la Petite Drève de l'Ecole à Gendbrugge vient pour la seconde fois de se déclarer 
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incompétant, puisque après ses vues le bâtiment devrait être classé dans les bâtiments industriels de 1° 

categorie. Or il ya huit jours, Monsieur le Gouverneur nous fit savoir que la décision dépendait uniquement 

de la Commune de Gendbrugge, puisque le bâtiment tombait dans le seconde catégorie443’. Toen ook het 

Beheer van Bruggen en Wegen zich onbevoegd verklaarde, zat de zaak volledig in het slop. De 

fabrikant was hierdoor op de administratieve carrousel beland, en liep erdoor onherstelbare 

schade op. ‘Comme nous attendons déjà trois mois la dite autorisation et que bientôt nous serons en plein 

hiver nous aurons un retard dans notre construction de 6 à 8 mois. Or, entretemps toutes les machines sont 

arrivées à Gand, nous devons payer le loyer pour pouvoir les placer momentanément à l' abri, et les 

entrepreneurs augmentent périodiquement les prix de la consstruction et que les matières renchérissent 

toujours. Nous subisson donc du fait que deux fonctionnaires n'arrivent pas à se metrre d'accord sur les 

termes de la loi ou arrêtes, des dommages considérables444’. Wanneer na ongeveer vier maanden de 

Arbeidsinspectie de inrichting dan toch als een eerste klasse bedrijf besloot te behandelen, had 

het bedrijf hierdoor al heel wat schade geleden.  

6. Het onderzoek getoetst aan andere onderzoeksresultaten: een 
vergelijkende studie 

6.1. Inleiding 

In dit eerder summiere hoofdstuk zal getracht worden de eigen onderzoeksresultaten te toetsen 

aan de resultaten van andere studies. Omdat we hier een nieuw geografisch onderzoeksdomein 

verkenden, lijkt het interessant de mate waarin de gemeente verschilde van de stad te 

onderzoeken. Hierbij is het echter wel van belang ook te wijzen op de grote valkuilen die 

verbonden zijn aan deze vergelijkende studie. Eerst en vooral houdt deze opmerking verband 

met de afbakening van de probleemstelling, die in deze studie anders werd geformuleerd dan in 

eerdere scripties. Doorgaans bestudeerde men beide 1e en 2e klassen bedrijven, terwijl hier enkel 

de eerste klasse bedrijven werden weerhouden. Ook de periodieke afbakening was niet dezelfde.  

6.2. De houding van de gemeente versus deze van de stad 

Vooreerst dient gezegd dat de houding Oost-Vlaamse provinciale overheid niet bijzonder 

verschilde van deze van de West-Vlaamse Bestendige Deputatie. Dit heeft te maken met het 

gegeven dat door Oost- en West-Vlaamse Bestendige Deputatie bijvoorbeeld vaak dezelfde 
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adviesinstanties werden ingeroepen. Enkel in het onderzoek dat zich grotendeels beperkte tot de 

bespreking van de 2e klasse bedrijven, werd het advies van eerder lokale adviesinstanties 

ingeroepen. Dit had een belangrijke impact op het vastleggen van de voorwaarden. Meer 

algemeen moesten ook wij besluiten dat de Oost-Vlaamse provinciale overheid een uitermate 

laisser-faire beleid voerde, ten voordele van de industrie. Ook andere onderzoekers situeerden 

het gemiddeld aantal afgekeurde vergunningen rond 2%445 en kwamen tot de vaststelling dat de 

adviserende instanties en experts meer gewicht in de schaal konden leggen dan de bevolking. 

Vooral de Arbeidsopziener van het ministerie werd in het vastleggen van de voorwaarden een 

voorname rol toebedeeld. Dit monopolie van het Arbeidsopzicht was evenwel niet enkel te 

danken aan de opkomende arbeidersbeweging446, maar ook aan het feit dat haar tussenkomst bij 

wet werd vasgelegd. Andere adviesorganen, zoals de Dienst voor Springstoffen, kwamen 

inderdaad veel minder aan zet. De tussenkomst van bepaalde adviesinstanties was immers per 

sector vastgelegd. Dit betekent natuurlijk niet dat zij ook daadwerkelijk tussen kwamen. Deze 

discrepantie tussen uitvoering en besluit, blijkt ook andere onderzoekers niet ontgaan447.  

Hoewel de klachten van de omwoners wel werden gehoord, werden ze ofwel afgeschilderd als 

ongegrond ofwel gerelativeerd. Dat de provincie de klachten naast zich neerlegde, wordt vaak 

toegeschreven aan het grote geloof in ‘het systeem’448. Dit is inderdaad tot op bepaalde hoogte 

zo. Toch getuigde zelfs de provincie als grootste protagonist van de industrie, van enige 

zelfkritiek. In sommige dossiers schemerde het besef van de grote discrepantie tussen het feitelijk 

beleid en de theoretische voorwaarden, duidelijk door. Met andere woorden bewijst dit, dat ze 

de klachten niet louter omwille van dit onomstotelijke geloof afketste, maar vermoedelijk de 

economische vooruitgang in hoofde hield. Bovendien is er ook een zeker laksheid waar te nemen 

in haar beleid, wat zich onder andere laat aflezen door een verhoogd gebruik van 

standaardvoorwaarden. Vermoedelijk beoogde ze met de afkeuring van de klachten de industrie 

niet te veel voor de voeten te lopen en de vergunningspraktijk te vergemakkelijken en 

versnellen.  
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We vermelden dat de verschillen tussen de reeds onderzochte provincies niet groot waren. Dat 

gaat echter niet volledig op voor het verschil tussen de gemeente en de stad. Zoals we reeds 

zagen, keurde het lokale bestuur 17% van de aangevraagde dossiers niet goed. Opmerkelijk is dat 

eerder onderzoek uitwees dat de stadsbesturen en de provinciale overheden dezelfde liberale 

mening waren toebedeeld. Hieruit werd vaak afgeleid dat een lokaal vergunningsbeleid 

onbetekenend was449.  

Ook Christophe Verbruggen suggereert dat vanaf de tweede helft van de 19de eeuw de industrie 

uit de Gentse binnenstad naar de kanaalzones en de randgemeentes vertrok omdat de 

industriëlen ze dachten dat ze er minder door protest zouden geplaagd worden. Uit een 

steekproef uit 1866 leidt hij af dat dit een goede beslissng was450. De vaststelling dat de door ons 

bestudeerde gemeente in maar liefst 17% van de aangevraagde dossiers een negatieve uitspraak 

deed, lijkt hiermee geheel in tegenstrijd te zijn. Dit verschil is eerder het gevolg van het feit dat 

Christophe Verbruggen een totaal andere tijdsafbakening hanteerde. Zijn stelling is van 

toepassing op de 19de eeuw, maar wat hij niet kon weten is dat deze voor de 20ste eeuw niet meer 

opgaat. Inderdaad nam de gemeente in de 19de eeuw weinig negatieve besluiten. In de 20ste eeuw 

daarentegen, ontpopte het gemeentebestuur zich immers tot een waar tegengewicht voor de 

nijverheid.  

Een tweede opvallende discrepantie die we constateerden was de grote kloof tussen de 

provinciale en de gemeentelijke overheid. Christophe Verbruggen daarentegen, kwam tot de 

constatatie dat de Bestendige Deputatie quasi altijd de adviezen van de stad Gent opvolgde451. De 

eigen onderzoekresultaten vertellen een heel ander verhaal. We moesten besluiten dat het 

gemeentebestuur van Gentbrugge slechts een kleine garnaal was in de totale 

vergunningsprocedure. Deze vaststelling betekent echter niet dat Christophe Verbruggens 

resultaten fout zijn. De reden voor deze afwijking moet gezocht worden in het feit dat de 

Bestendige Deputatie en de adviesorganen niet opgezet waren met kritische houding van de 

gemeente. Dit wordt gestaafd door het feit dat ze de laatsgenoemde vaak afschilderde als een 

instelling die zich te veel liet leiden door de bevolking. Het stadsbestuur van Gent daarentegen, 

hield veel minder rekening met de publieke grieven en keurde slechts enkele aanvragen af452. Het 

is opmerkelijk dat als het schepencollege van Gentbrugge een positief advies uitbracht, de 
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provincie en de adviserende organen wel moeite deden om haar suggesties in acht te nemen. 

Deze vaststelling onderstreept nogmaals de conclusie dat de provincie en aanverwante 

adviserende besturen zeer ver gingen in hun laisser-faire ideaal.  

Tot slot dient nog iets gezegd omtrent de adviesorganen van de gemeente. Uit eerder onderzoek 

bleek dat de stad gemiddeld minder experts hoorde dan haar provinciale tegenhanger. Deze 

conclusie gaat eveneens op voor het Gentbrugse gemeentebestuur, maar hierbij dient opgemerkt 

te worden dat de Gentbrugse Plaatselijke Geneeskundige Commissie, zoals blijkt uit andere 

studies, doorgaans wel aan de kant van de bevolking stond453. De reden hiervoor moet gezocht 

worden in de samenstelling van het comité. Net als in de meeste steden is er een overwicht van 

de medische beroepen waar te nemen. Het enige punt van verschil was de steeds groter 

wordende meerderheid van gemeentelijke ambtenaren en gezagsdragers binnen de plaatselijke 

geneeskundige commissie te Gentbrugge. Deze gemeentebeambten, die doorgaans vrij kritisch 

stonden ten overstaan van de nijverheid, zetten deze houding vermoedelijk ook via hun 

lidmaatschap in deze plaatselijke gezondheidscomités door.  

7. Besluit 
 
We kunnen besluiten dat de drie overheden weinig standvastigheid vertoonden in hun 

hinderbeleid. De besturen lieten zich bij het aanpakken van de industriële overlast voornamelijk 

leiden door hun bezorgdheid om de openbare gezondheid en hygiëne, die tot ver in de 20ste eeuw 

door de miasmatheorie werd gedomineerd. Ze namen hoofdzakelijk maatregelen om de 

industriële hinder aan banden te leggen. De zorg om de bodem werd enkel geïnspireerd door de 

idee dat een vervuilde bodem ziektes kon veroorzaken. De betrokken besturen waren zich 

duidelijk maar weinig bewust van de schadelijkheid van bepaalde stoffen voor de bodem, 

waardoor de opgestelde maatregelen zelf bodemverontreiniging konden veroorzaken. 

Bovendien verdween de bezorgdheid om de reinheid van de bodem na de ontdekkingen van 

Pasteur en Koch op het achterplan en werd in toenemende mate aandacht geschonken aan de 

reinheid van de waterlopen en de zuivering van het afvalwater.  

Uit de houding van de centrale overheid is het moeilijk een conclusie te trekken omdat ze enkel 

intervenieerde in beroepskwesties. Toch valt op dat ze doorgaans de kant van de industrie koos 

en weinig rekening hield met wat zich op het lokale niveau afspeelde.  
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De houding van de provinciale overheid is ook niet eenduidig te verklaren. Enerzijds trachtte ze 

via provinciale reglementen de openbare gezondheid en de reinheid van de waterlopen te 

garanderen. Anderzijds was ze de grootste protagonist van de nijverheid. Ze hield bijgevolg maar 

weinig rekening met de mening van de lokale bevolking en het gemeentebestuur. De Bestendige 

Deputatie trachtte deze laastegenoemden de mond te snoeren met het vastleggen van 

probleemverschuivende maatregelen, die daarenboven doorgaans niet werden nageleefd, of 

voerde een ‘tweede kansbeleid’, dat altijd in het voordeel van de nijverheid uitdraaide. De 

effectiviteit van haar hinderbeleid liet dan ook te wensen over en leed ernstig onder het 

adviserend monopolie van het ministeriële Arbeidsopzicht, dat over een grote autoriteit 

beschikte. In tegenstelling tot de provincie, die soms haar bedenkingen had bij het gevoerde 

hinderbeleid, stelde het Arbeidsopzicht de effectiviteit van de maatregelen doorgaans niet in 

vraag. De klachten van de bevolking of de gemeente, die volgens het Arbeidsopzicht té dicht bij 

de inwoners stond en té kritisch was voor de nijverheid, waren overdreven. Bovendien werd de 

gemeentelijke armslag in de vergunningspraktijk van overheidswege ingeperkt omdat ze slechts 

een adviserende bevoegdheid had bij de vergunning van de zwaarste industrie. Deze wankele 

verhouding tussen de overheden, de adviesorganen, de industrie en de bevolking, zorgden meer 

dan eens voor problemen. De verzuurde relatie tussen deze verschillende actoren was 

voornamelijk het gevolg van de paradox in de toenmalige hinderwetgeving, de laksheid van 

sommige overheden, de bevoegdheidsconflicten tussen de drie betrokken besturen, hun geringe 

kennis van zaken en hun vooringenomenheid.  

Dat de gemeente niet tevreden was met een tweede rangspositie, bewijst haar kritische houding 

ten opzichte van de hogere besturen. Anderzijds bleef ze een kleine garnaal in de 

vergunningspraktijk omdat ze weinig deed om haar positie af te dwingen door bijvoorbeeld 

restrictieve maatregelen te adviseren of de hulp van experts in te roepen. Ze was zeer 

particularistisch, wat zich uitte in een nauwere band met de bevolking en haar bemiddelende rol 

tussen de inwoners en de hogere besturen. Deze nauwere band met de omwonenden is echter 

ook ten dele te verklaren doordat het gemeentebestuur de industriële overlast ook zelf moest 

ondergaan. Bovendien liet ze zich waarschijnlijk leiden door een electoraal belang. Hoewel de 

gemeente meer rekening hield met de publieke opinie, werd de lokale besluitvorming maar ten 

dele bepaald door de zorg om de openbare gezondheid. Het argument dat de industrie zich om 

esthetische redenen niet in de dorpskern mocht vestigen, werd grotendeels door de financiële 

consequenties hiervan geïnspireerd. Ook de vrees voor depreciatie werd bepaald door de angst 

voor het leeglopen van de gemeente en het slinken van de gemeentelijke kas. Hoewel het lokale 
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bestuur een nauwere band met haar bewoners onderhield, was de industrie toch een wezenlijke 

machtsfactor, onder meer omdat deze geld in het laatje bracht.  
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Hoofdstuk 5:  De perceptie van de bevolking jegens de 

industrie 

1. Inleiding 
Het onderzoek naar de publieke opinie ten overstaan van de inplanting of uitbreiding van 

fabrieken in de verschillende gemeentes en steden, waren een belangrijk en terugkerend 

onderdeel in het onderzoek ‘de commodo et incommodo’. Bij de aanvraag tot de oprichting van 

een nieuwe bedrijfskern werden de omwonenden door het lokale bestuur ingelicht via een 

openbare aanplakking van het nijverheidsverzoekschrift. Doorgaans werden de naaste buren en 

bewoners door de lokale politiecommissaris persoonlijk verwittigd. In dit schrijven werden ze 

verzocht binnen het verstrijken van een vooraf vastgestelde termijn hun eventuele grieven ‘ ‘t zij 

mondelings, ‘t zij schriftelijk’ op het politiecommissariaat kenbaar te maken. In dit onderdeel zullen 

deze klachtenbrieven als hoofdbron worden aangewend voor het onderzoek naar de perceptie 

van de lokale bevolking tegenover de komst of uitbreiding van een fabriek.  

Na een eerder algemene schets worden in eerste instantie de traditionele ‘wie’, ‘wat’, ‘hoe’, 

‘wanneer’ en ‘waartegen’ vragen beantwoord. Meer bepaald stellen we ons vragen bij de sociale 

positie en identiteit van de opposanten en de motieven die achter de klachtenbrieven schuilden. 

Hierbij kan ook de frequente aanwezigheid van de gemeente in de klachtenbrieven niet 

onderbelicht blijven. Vervolgens gaan we over tot het nader onderzoeken van de evolutie in de 

klachten en hun specifieke chronologie. Vanzelfsprekend gaan we ook na tegen welke sectoren 

veelvuldig protest werd geuit.  

 

Dit onderdeel zal, vanuit methodologisch oogpunt, voornamelijk kwantitatief bestudeerd 

worden. Maar ten einde geen afbreuk te doen aan het verhalende aspect van het buurtonderzoek 

‘de commodo et incommodo’, zullen de grafieken en statistieken gestoffeerd worden met 

kwalitatieve gegevens uit de klachtenbrieven.  
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2. Het conjuncturele verloop van het protest 

We zagen reeds dat de industrie te Gentbrugge af te rekenen had met een relatief hoog aantal 

klachten. In maar liefst 87 van de 239 dossiers, hetzij 36,4%, werd door de buren verzet 

aangetekend. Dit is een vrij hoog cijfer, zeker wanneer we dit met eerdere onderzoeksresultaten 

vergelijken.  

Indien we het relatieve aantal klachtendossiers op een tijdslijn projecteren, valt meteen op dat de 

klachtendossiers zich niet gelijkmatig over de tijd spreidden, maar zich groepeerden rond een 

aantal tijdvakken. De klachtendossiers volgden vaak de op- en neergaande economische trends, 

zoals beschreven door de Russische econoom Kondratieff.  
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Grafiek 8: 

Chronologisch verloop van het aantal klachtendossiers in de periode 1850 tot 1950  

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Uit bovenstaand diagram komt duidelijk naar voren dat het relatief aantal klachten redelijk laag 

bleef doorheen de tweede helft van de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. In het 

derde kwart van de 19de eeuw werd relatief weinig geklaagd doordat de industrie zeer traag op 

gang kwam. Pas in de laatste decennia van de 19de eeuw zou de industrie over grote delen van 

het platteland uitzwermen, om onder meer te ontsnappen aan de georganiseerde 

arbeidersbeweging454. Tussen 1850 en 1870 werden er in Gentbrugge slechts 10 bedrijven 

opgericht, waarvan er maar één daadwerkelijk aanleiding tot protest gaf. In 1852 kon de eerste 
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opgerichte kaarsenfabriek van Van Campenhoudt rekenen op maar liefst 7 klachtenbrieven. Dit 

protest was waarschijnlijk een paniekreactie455. Gentbrugge was in het midden van de 19de eeuw 

een zeer landelijke gemeente en een toevluchtsoord voor de hoftuinbouwers die ‘verpligt geweest 

waren geleden eenige jaren de stad Gent te verlaten, ten einde aen den kweek zijner bloemen en- 

houtgewassen eene zuiverij luchtstreek te verschaffen welke hij in Gent uit hoofde der vermeerdering van 

het getal zijner industriële gestichten niet meer konde vindene456’. Dergelijke idyllisch beeld van het 

onbezoedelde platteland bleef doorheen de hele 19de eeuw bestaan457. Bovendien was de 

gemeente rijk aan kastelen en lustoorden in eigendom van de adel en bourgeoisie (cf. 

kaartenbijlage, kastelen te Gentbrugge). In 1852 zagen de landbouwers, bloemkwekers en 

eigenaars van een buitenverblijf te Gentbrugge hun onbezoedelde dromen uiteenspatten door de 

komst van een zeer gehate kaarsenfabriek. Deze fabriek kwam van Heusden, waar een 

voormalige buurtbewoner Lievin De Bruyker verklaarde dat ‘deze inrigting zeer nadeelig was aen 

zijne dieren, welke op zijne landen liggende rondom deze fabriek, niet wouden weiden458’. De 

landbouwers Antoine Leybaert en Charles Hoste vreesden dat ook hun boerenbedrijf dit lot zou 

beschoren zijn. Daarnaast protesteerden ook de bloemen- en plantenkwekers Louis Van Houtte 

en Francis Coene tegen de komst van een hinderlijke inrichting. Beiden vreesden voor de 

onuitstaanbare stank, die naast de onherroepelijke schade aan de natuurlijke vegetatie ook de de 

verkoop naar beneden zou halen. ‘Het gesticht van den opposant is eene van de voornaemste van dat 

slach in den omstrek der stad Gent gelegen, hetzelve wordt dagelijks bezocht van menigvuldige liefhebbers 

zoo van der vreemden als van het land. Die kunnen keus en aankoop komen doen459’. Ook eigenaars Jan 

Blommaert, Benoit Vlieghe en Isidoor Claeys verzetten zich tegen de komst van het bedrijf. Van 

Gentbrugge werd gezegd dat het ‘une les plus agréables campagnes des environs de Gand’460 was, waar 

navenant ook dure lusthoven werden ingeplant. De komst van een kaarsenfabriek zou de waarde 

van dergelijke buitenverblijven sterk verminderen. Ondanks het negatieve advies van de 

gemeente Gentbrugge, de afkeurende verklaring van de gemeente Heusden, die deze industrie 

liever kwijt dan rijk was en de tussenkomst van experts die het productieproces afkeurden, kwam 

de fabriek er toch. Opmerkelijk is dat ondanks het misnoegen over de inplanting van de 

kaarsenfabrieken, de aanvraag uit 1856 van Etablissment Luyckx voor de oprichting van een 

                                                       
455 MIECK (I.), ‘Reflections on a typology of Historical Pollution’, in: BRIBLECOMBE (P.) en PFISTER (C.), The silent 
countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 1990, pp. 76  
456 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1870 – 1900, 1778 
457 CORBIN (A.), Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk, Nijmegen, SUN, 1983, pp. 199  
458 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 - 1870, 1478 
459 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 - 1870, 1478 
460 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 - 1870, 1478  
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soortgelijke fabriek, geen verzet uitlokte461. Dit staaft het vermoeden dat het in 1856 inderdaad 

om een paniekreactie ging en dat de gemoederen na 14 jaar later bedaard waren.  

 

Ook in de periode van 1870 tot 1900 werd er weinig geprotesteerd. Dit is alweer te verklaren 

door een relatief klein aantal binnengelopen aanvragen. Op een tijdspanne van 30 jaar werden er 

in totaal maar 14 aanvragen ingediend. De chronologische spreiding van de aanvragen in steeds 

dezelfde jaren doet echter wel vermoeden dat er een groot aantal dossiers uit bepaalde jaren zoek 

raakten. In de industrietellingen en patentregisters stonden tussen 1870 en 1900 immers 26 

nieuwe bedrijven opgetekend462. Vermoedelijk liepen er navenant ook meer klachten 

binnengelopen zijn. Door een zeer hoog aantal verloren geraakte dossiers, is het moeilijk om 

verregaande conclusies te trekken. Dit heeft als voornaamste gevolg dat de chronologie van de 

klachten in de 19de eeuw moeilijk kan vergeleken worden met de economische conjunctuur.  

Het aantal klachten bedroeg in de 19de eeuw nooit meer dan twee. Er zijn wel pieken waar te 

nemen, maar het aantal klachtendossiers is té klein om ondubbelzinnige conclusies uit te 

trekken. Een tweede verklaring voor het betrekkelijk gering aantal klachten betreft het gegeven 

dat we hier een gemeente en geen stad onderzoeken. Waarschijnlijk zorgde de geleidelijke komst 

van de industrie aanvankelijk voor minder scherpe en veelvuldige reacties bij de bevolking. 

Vanaf de eerste paniekreactie in 1852 duurde het bijna een kwart eeuw eer de bevolking over een 

nieuwe industriële inplanting klaagde. Dit kan natuurlijk ook aan onwetendheid gelegen hebben.  

 

Vanaf 1900 begon het aantal klachtendossiers langzaam toe te nemen. Hoewel de industrie te 

Gentbrugge begon te groeien, was er nog steeds sprake van een relatief geringe hoeveelheid 

klachtenbrieven. Toch was het verschil tussen het begin van de 20ste eeuw en de vooravond van 

de Eerste Wereldoorlog vrij groot. Het aantal klachtendossier verdubbelde op iets meer dan 10 

jaar tijd. De stijging in het aantal klachten tussen het begin van de 20ste eeuw en het einde van de 

Eerste Wereldoorlog was naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan de Tweede Industriële 

Revolutie die vanaf 1895 haar intrede deed op het continent en zich tot omstreeks 1914 

doorzette. Deze nieuwe industriële golf bracht nieuwe materialen, nieuwe sectoren, een 

schaalvergroting, nieuwe energiebronnen, een nieuwe arbeidsorganisatie enzovoort met zich 

                                                       
461 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1487  
462 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 153-154 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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mee. Deze ‘nieuwigheden’ deden misschien bij de bevolking een nieuwe paniekgolf ontstaan, 

zoals bij het de industriële dageraad in 1852. Het tijdvak vóór de Eerste Wereldoorlog was een 

zeer welvarende periode waarin de Belgische industrie tot volwassenheid kwam463. Uit de grafiek 

komt naar voor dat het aantal klachtendossiers, na een korte inzinking in de eerste jaren van de 

20ste eeuw, vanaf ongeveer 1908 tot aan de Eerste Wereldoorlog een hoge vlucht nam. Vanaf dan 

tekende zich duidelijk een neerwaartse spiraal af. We kunnen concluderen dat de 

klachtendossiers in het begin van de 20ste eeuw met de economische conjunctuur mee 

evolueerden.  

 

De relatie met de Belgische en internationale conjunctuur komt evenwel het best naar voor in de 

dossiers na de Eerste Wereldoorlog. Gedurende de Eerste Wereldoorlog nam het aantal klachten 

duidelijk af. De oorlogsjaren veroorzaakten ook in België een zeer zware crisis. Niet alleen werd 

de beroepsactieve bevolking als gevolg van het oorlogsgeweld en de Spaanse griep aanzienlijk 

uitgedund, ook de materiële schade aan het landbouwareaal en de industrie was niet te overzien. 

Bovendien schakelden de meeste landen op een oorlogseconomie over en verloor Europa haar 

goudreserves aan de Verenigde Staten464. Het meest opmerkelijke aan de grafiek was de pijlsnelle 

stijging van het aantal nijverheidsaanvragen vanaf 1918 tot omstreeks 1922. Na de knik van de 

jaren 1922 bleef het aantal klachten min of meer constant, tot omstreeks het midden van de 

twintiger jaren. Vervolgens stagneerden en stabiliseerden de klachten zich tot ongeveer het 

midden van de jaren dertig. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal 

klachten drastisch. Deze trend zou zich ook maar stabiliseren tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Omstreeks 1944 schoot het aantal klachten weer de hoogte in.  

 

Wat we hierboven schetsten, komt grosso modo overeen met de trends binnen de Belgische 

economie, na de cesuur van de Eerste Wereldoorlog. De Belgische economie deed het immers 

goed tijdens de jaren twintig en wist weer haar vooroorlogs productiepeil te bereiken. Maar deze 

opgaande spiraal stokte in het begin van de jaren twintig omdat België in 1921 kampte met een 

korte maar diepe crisis465. Ook de nijverheidscrisis in de gemeente kan hiermee te maken hebben 

(cf. deel 2, hoofdstuk 1). Vanaf dan nam ook het aantal klachten slechts weinig toe. Daarna 

                                                       
463 VANHAUTE (E.) en BRACKE (N.), Economische en Sociale Geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, 
Academia Press, 2005, pp. 128 
464 Ibidem, pp. 140 – 141  
465 Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Nederland en België 1914 – 1940, Haarlem, Fibula – Van Dishoeck, 
1977, pp. 60  
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volgde rond 1928 een periode van stabilisatie in de klachtendossiers, vermoedelijk omdat rond 

1928 de eerste tekenen dat de grenzen aan de groei waren bereikt, aan de oppervlakte kwamen. 

De productiekosten begonnen langzaam maar zeker te stijgen, de knelpunten op de 

arbeidsmarkt werden zichtbaar en een onevenwichtige verhouding tussen het minder elastische 

aanbod en de immer stijgende vraag deed de prijzen de hoogte in gaan466. Vanaf omstreeks 1933 

begon het aantal klachten weer licht te dalen. De economische depressie van de jaren dertig had 

immers ook het continent bereikt. Parallel zorgde een deze inkrimping van de economie voor 

een grote werkloosheid. Vanaf 1937 – 1939 nam de werkloosheid toe tot ongeveer 30%467. 

Overeenkomstig met deze fikse daling in de tewerkstelling, namen ook de klachtendossiers een 

duik. De komst van de Tweede Wereldoorlog deed hier maar zeer weinig goed aan. Pas na de 

oorlog wist de economie zich te herstellen, wat ook aan de klachtendossiers was te zien. 

 

Uit deze schets van de industrie, dient zeker één zaak onthouden te worden. In periodes van 

economische welvaart klaagde de bevolking meer, dan in periodes van economische 

laagconjunctuur468. De verklaring voor deze evenredigheid met de economie is dat in crisistijd de 

bevolking wel wat anders aan het hoofd had. In dergelijke periodes primeerde overleven op 

levenscomfort. Hierbij dient wel meteen gezegd dat we ook rekening moeten houden met het 

feit dat in periode van economische groei, het aantal vergunningsaanvragen toenam en er dus 

verhoudingsgewijze ook meer geklaagd werd.  
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467 VANHAUTE (E.) en BRACKE (N.), Economische en Sociale Geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, 
Academia Press, 2005, pp. 148 – 149  
468 VERBRUGGEN (C.), De stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het 19de-eeuwse 
Gent, Gent, Academia Press, 2002, pp.  72  



 157

3. De motieven achter het protest  
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Grafiek 9: 

De motieven van de bevolking  in de klachtendossiers (in %) 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Het bovenstaand diagram toont dat vooral de geurhinder de bevolking zorgen baarde. Niet 

toevallig was ook een groot percentage klachten gericht tegen het gevaar dat de industrie voor 

de openbare gezondheid opleverde. De bevolking wees vaak op de link tussen de industriële 

uitwasemingen en de publieke gezondheid. We zagen reeds dat deze idee door de 

miasmatheorie werd geïnspireerd. Het vaak voorkomen van het argument van geurhinder, deed 

Corbin besluiten het reukorgaan het belangrijkste zintuig was voor het vaststellen van de 

industriële hinder469.  

Naast de gevolgen voor de gezondheid dachten de omwonenden vooral aan hun portemonnee. 

Vooral de eigenaars van een huis in de buurt van een toekomstige of bestaande fabriek zagen 

hun bestaansmiddelen aangetast. Deze eigenaars waren niet zelden renteniers die één of 

meerdere huizen in de rand rond Gent kochten. De komst van een stinkende fabriek had voor 

deze personen de belangrijke consequentie dat de huurprijzen erdoor zakten. Ook de 

uiteindelijke verkoopswaarde van het pand kwam onder de oorspronkelijke aankoopsom te 

liggen.  

In de vage ‘andere’ categorie werden zeer diverse argumenten ondergebracht, zoals het tekort 

aan drinkwater, radiostoringen en overlast door ongedierte. De publieke zorg om het drinkwater 
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had betrekking op grote behoefte van water vanuit de industrie. Niet toevallig vestigden vele 

bedrijven zich op de percelen langs de Schelde. Daarnaast gebruikten de fabrikanten ook het 

(drink)water uit artesische putten. De artesische putten garandeerden immers een constante 

toelevering van water en waren voor de fabrikant een uiterst goedkope oplossing470. Maar 

ditzelfde rivier- of putwater was in vele gevallen ook het drinkwater van de bevolking, waardoor 

de omwonenden vooral in de zomer met een tekort aan water kampten471. We mogen aannemen 

dat dit in Gentbrugge een groot probleem was, omdat uit de verslagen van de gemeenteraad 

blijkt dat de meeste wijken slechts met mondjesmaat van een waterleidingnet werden voorzien. 

Pas met de oprichting van de watertoren werd er effectief iets gedaan aan deze eis (cf. supra).  

De machines in de fabrieken brachten ook vaak radiostoringen met zich mee. Vooral de zware 

machinerie in de textiel-, metaal- en transportsectoren zorgde voor vele problemen. De 

omwonenden eisten doorgaans de plaatsing van condensatoren op de machines, zodat de 

radioliefhebbers niet meer werden gestoord. Na enkele jaren trachtte de gemeente, onder druk 

van de publieke opinie, dergelijke ongemakken aan banden te leggen door het politiewet op de 

radiostoringen van 27 januari 1931. Hiermee werd elke houder van elektrische machines 

verplicht condensatoren te plaatsen op de machines tegen het verstoren van radio-

uitzendingen472.   

Ook de overlast door ongedierte en allerhande insecten baarde de bevolking ernstige zorgen. We 

zullen zien dat vooral de kleding-, textiel en afvalverwerkende nijverheid geviseerd werden. De 

verse vellen van de pelsfabrikanten of de vodden en beenderen van de afvalverwerkende 

nijverheid zorgden voor een voortdurend ongemak door het ongedierte en de insecten die 

erdoor werden aangetrokken.  

Lawaai-, stof- en rookhinder waren in de periode 1850 – 1950 goed voor 9% van de klachten. Er 

werd meestal geklaagd tegen bedrijfstakken, wiens zware machinerie een voor een constant 

gedaver zorgden. Ook de stoommachines die de buurt met rook- en roethinder plaagden, waren 

niet bijzonder populair bij de bevolking.  

 

Wat het meeste opvalt in het bovenstaand diagram is dat de schade aan de omgeving en het 

oppervlakte- of grondwater minder aanleiding gaf tot bezorgheid. Enkel de landbouwers en 
                                                       
470 GOUBERT (J.P.), The conquest of water. The advent of health in the industrial age, Camebridge, Polity Press, 
1986, pp. 55 – 56  
471 DIEDERIKS (H.) en JEURGENS (C.), ‘Environmental Policy in 19th century Leyden’, in: BRIBLECOMBE (P.) en 
PFISTER (C.) eds, The silent countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 
1990, pp. 169  
472 Notulen van de Gemeenteraad, zitting van 27/01/1931 
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hoftuinbouwers maakten zich zorgen over de beschadiging van de gewassen en de vegetatie. De 

klachten over de waterverontreiniging waren grotendeels gericht tegen de industrieën die vele 

liters water verbruikten en hun afvalwater terug in de rivieren en artesische putten loosden. 

Maar niet enkel in de Schelde werd veel geloosd. Alle kleinere beekjes, waterlopen en grachten 

werden door het vuile afvalwater bezoedeld. Dit zorgde niet enkel voor een onverdraaglijke 

stank, maar had daarenboven als gevolg dat verscheidene gevallen van krankzinnigheid, als 

gevolg van het drinken van vergiftigd water, werden vastgesteld473. Met andere woorden, de 

bevolking klaagde enkel wanneer de problemen directe gevolgen voor hun gezondheid 

hadden474.  

4. Beknopte sectorale analyse van de klachtendossiers 
Het behoeft weinig betoog dat niet alle sectoren op evenveel klachten konden rekenen. Vandaar 

dat het interessant lijkt de probleemsectoren bloot te leggen. In de sectorale analyse van de 

klachten zullen we grotendeels Nieuwkoops bedrijfsindeling volgen.  
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Grafiek 10: 

Overzicht van de motieven achter de klachten die tegen een bepaalde sector werden geuit (in %) 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 
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Grafiek 11: 

Het relatief aantal klachtendossiers per sector 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Deze grafiek toont duidelijk dat voornamelijk de handel en opslag van brandbare stoffen, de 

kledingindustrie en de chemische nijverheid kop van Jut waren. Deze sectoren werden gevolgd 

door de hout- en meubelindustrie, de textielnijverheid en de voedings- en 

genotsmiddelenindustrie. De overige sectoren konden op minder dan 5 klachten rekenen. Vooral 

de transportsector en de reparatiebedrijven bengelden helemaal onderaan. Drie bedrijfstakken 

staan helemaal niet op deze grafiek vermeld. Tegen de papier-, rubber, leder- en 

schoenenindustrie kwamen geen klachten, omdat deze drie sectoren onderontwikkeld waren 

binnen de gemeente.  

 

De bovenstaande grafiek geeft echter enkel het relatief aantal klachten weer. Dit wil zeggen of er 

tegen een aanvraag al dan niet protest binnen liep. Indien we het relatief aantal met het absoluut 

aantal klachten vergelijken, vallen meteen dezelfde drie probleemsectoren op, al kwamen ze in 

een andere volgorde voor. Er kwamen in absolute cijfers meer klachten tegen de 

kledingindustrie, de opslag van brandbare stoffen en de chemische nijverheid.  
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Grafiek 12: 

Het absoluut aantal klachten per sector 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

In de hierboven staande grafieken worden een groot aantal sectoren onderscheiden. Deze zullen 

niet allemaal in extenso worden besproken, omdat over bepaalde sectoren, wegens een gering 

aantal aanvragen en een beperkt aantal klachten, weinig is geweten. Daarom zullen we ons 

beperken tot een overzicht van de vier grootste probleemsectoren waartegen om diverse 

redenen, een groot aantal klachten binnenliepen.  

4.1. De kledingindustrie 

De kledingindustrie was een uitermate belangrijke sector in Gentbrugge. Tot deze bedrijfstak 

werden alle inrichtingen die zich toelegden op de bewerking van pelsen, de confectienijverheid, 

de hoedenindustrie, enzovoort gerekend475. Het segment van deze sector die voor ons het 

interessantste is, is de vellenindustrie. Met 105 absoluut aantal protestbrieven staat deze sector 

ruimschoots aan de leiding. De verhouding tussen het aantal aangevraagde 
                                                       
475 Voor een meer exhaustieve beschrijving van deze sector, zie bijlage met betrekking tot de typologie van Jurgen 
Nieuwkoop.  



 162

huidenverwerkingsbedrijven en het relatief aantal binnengelopen klachten, spreekt boekdelen. 

Op een totaal van 20 aanvragen werd er maar liefst in 15 gevallen geprotesteerd. Dit betekent dat 

in 75% van de aangevraagde dossiers, verzet werd aangetekend.  

Binnen deze branche werd wel een onderscheid gemaakt tussen de daadwerkelijke looierijen en 

de ‘gewone’ opslagplaatsen. Deze opslagplaatsen werden op hun beurt opgedeeld in depots voor 

droge en voor verse huiden. In Gentbrugge liepen er 14 aanvragen voor vellenbewerking binnen 

en 6 verzoeken tot de oprichting van een opslagplaats. Procentueel gezien werd er dus meer 

geklaagd tegen de oprichting van een eigenlijke looierij (78,5%). Dit wil echter niet zeggen dat de 

bevolking mild was ten opzichte van opslagplaatsen. Na vele jaren vellenbewerking, kwamen de 

bevolking en het gemeentebestuur immers tot de vaststelling dat in realiteit in de ‘meer 

onschuldige’ opslagplaatsen vaak werd gelooid, ontvleest en onthaart. ‘Deze bewerking die daar 

geschied is geene droogerij maar eene vellenfabricatie gelijk in welk ander gesticht476’. Omdat de meeste 

vellenfabrikanten niet terugdeinsden voor een leugentje meer of minder, werd er dus 

vermoedelijk meer gelooid dan de dossiers doen vermoeden. Deze opmerking is voornamelijk 

van belang bij de beoordeling van de aard van de potentiële verontreiniging in Gentbrugge (cf. 

deel 4).  

Eerst en vooral zorgde het feit dat heel wat vellenfabrieken zonder voorafgaande vergunning uit 

de grond werden gestampt, voor wrevel. In het begin vonden de omwonenden dit doorgaans  

geen overkomelijk probleem, omdat de productie beperkt bleef. Maar door het toenemen van 

het rendement en de productie werden de ongemakken al snel merkbaar. ‘Dan ook wanneer er 

maar een paar dozijnen vellen te bewerken vielen, gaf ons dit niet veel ergernis. Door het goed lukken der 

winstgevende handelsverrichtingen wist den heer De Meulemeester zich op te werken en met den dag zijnen 

productie te verhoogen, zoodoende als dat hij op heden dage 4 à 5 duizend vellen weet af te werken. U zult 

het dan ook wel begrijpen, zeer geachte heer Inspecteur Generaal, dat het met den dag op kwestie van geur 

en andere moeilijkheden (sic) ons ondragelijker werd gemaakt477’. 

Vooral de geurhinder, als gevolg van het rotten van de verse vellen, was een bron van ergernis. 

Om dit te verhelpen, stipuleerde de bevoegde overheden in de 19de eeuw dat de huiden met zout 

moesten bestrooid worden. In de 20ste eeuw greep men in toenemende mate terug naar naftaline 

om het rottingsproces te verhinderen (cf. deel 4, hoofdstuk 6)478. Maar de omwonenden 

geloofden niet erg in het gebruik van deze middeltjes. ‘Het is bewezen en door eenieder geweten dat 
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tot heden toe geen enkel degelyk bederfwerend en insectdoodend middel gevonden is om de vellen te 

overspuiten, het is dus praktisch onmogelyk ondanks al de moderne voorbehoedsmiddelen het woekeren van 

ongedierte, dat rondvliegen kan, niet kan worden geweerd, dat het niet mogelijk is een op zijn minst 

onaangename reuk te vermyden, zij het niet van de vellen of de afkomstige producten dan toch van de 

sproeimiddels479’. Omdat de geuren in de zomer het ergste waren, bepaalden de overheden 

doorgaans dat ‘de hoeveelheid te stapelen vellen hangt af van het seizoen en de handel480’. Gelukkig 

bleven de hoeveelheden te bewerken en te verhandelen producten meestal nog vrij beperkt. De 

meeste vellenfabrieken te Gentbrugge waren immers gespecialiseerd in ‘luxefourruren’. ‘Het zijn 

over het algemeen sauvagines481 die worden bewerkt, welke gelooid en gedroogd van de verre landen 

toekomen482’. Toch verhoogden enkele fabrikanten de productie al snel tot ongeveer 5000 vellen 

per dag. Dit had voor gevolg de gebouwen te klein werden om deze bedrijven te huisvesten, met 

alle problemen van dien. Doordat vellenfabrikanten hun fabrieken prefereerden in te planten in 

de dicht bevolkte delen van het dorp, huisden ze in relatief kleine fabrieksgebouwen. De 

faciliteiten in de fabriek waren dan ook om van te huilen. Zoals we reeds zagen, was het met de 

riolering in de gemeente in de eerste helft van de 20ste eeuw nog erg slecht gesteld. De riolen 

konden de vele liters afvalwater niet slikken met als gevolg dat ‘het rioolslijk zal bijbeladen zijn met 

afval’. ‘Bij stortregens durven deze hunne beladen wateren terug te spuwen483’. Deze 

afvalwaterproblemen, werden door de omwonenden meteen gecorreleerd aan het gevaar voor 

de volksgezondheid. ‘De Heer Evrard, gewezen Professor in scheikunde aan de (sic) Universiteit van 

Gent, gewezen Burgemeester der Gemeente Gentbrugge heeft bij de vorige onderzoekingen stellingen 

bevestigd zooals vele andere op de hoogte der zaak, den ongelukkigen en ongezonden toestand waarin wij 

als geburen ons bevonden, vrijuit den slechten toestand zulker nijverheid midden in een vernepen complex 

van woonhuizen in zulke ongelukkigen kleine inrichting totaal afgekeurd484’.  

Wegens deze erbarmelijke toestand van de riolering in de gemeente, werd er vermoedelijk niet 

enkel in ondergrondse leidingen geloosd, maar ook in de beken en rivieren. Reeds vroeg zaten de 

omwonenden en het gemeentelijk bestuur met deze problemen rond waterverontreiniging in 

hun maag. Waar het meeste voor werd gevreesd, was het bezinksel in het afvalwater. Ook de 

staarten, oren, poten, die in de Schelde werden gegooid, zorgden voor heel wat ongenoegen. 

Vooral naburige industriëlen die ook een deel van het rivierwater wouden gebruiken, 
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ondervonden hier hinder van. ‘Usine Edmond Block située n amont de notre usine, déverse ses détritus 

dans l'Escaut, ce qui nous foree à arrêter fréquemment notre machine a vapeur. Les poils et autres matières 

animales sont aspirées par notre pompe de condensation et provoquent, parfois 2 fois par jour, l'obstruction 

totale du filtre485’. De fabrikanten loosden het afvalwater ook in de bodem, zodat ‘de uitvloeisels van 

de huiden, zelfs zoogoed de afwateringen zouden uitgevoerd zijn zullen den grond doordrenken en het 

putwater vergiftigen486’. Verder kampte de bevolking ook met een tekort aan drinkwater, omdat de 

looierijen een grote hoeveelheid water benutten. ‘In de zomer als het water op laagste peil staat neem 

hij al het water weg, daar hij er zeer veel noodig heeft voor het spoelen487’.  

Naast het water-, geur- en gezondheidsprobleem maakten de buren zich ook zorgen omtrent 

stof, lawaai en overlast door ongedierte. ‘Dag en nacht hebben wij het gerommel der machines moeten 

aanhooren, vliegen, motten wormen, rondvliegende haren en daarbij verpestende geuren voor maar te 

spreken van wat onze zintuigen terstond konden opnemen488’.  

4.2. De chemische industrie 

Gentbrugge kende relatief weinig chemische industrie. Tussen 1850 en 1950 maakte de 

chemische industrie maar 10% van de totale Gentbrugse nijverheid uit. Toch kon ze in 44% van 

het totale aantal ingediende aanvragen rekenen op protest. De chemische nijverheid is uiteraard 

een vlag die vele ladingen dekt. In Gentbrugge waren voornamelijk de kaarsenfabrieken, 

inrichtingen voor het vervaardigen van onderhoudsproducten, schoensmeer- en blinkfabrieken, 

een verffabriek en twee zeepziederijen aanwezig. Daarnaast waren er ook nog afkookketels voor 

lijnolie en ontvettingsinrichtingen voor beenderen, 2 vuurwerkfabrieken en een aantal 

opslagplaatsen voor chemische stoffen gevestigd.  
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Grafiek 13: 

Overzicht van het totaal aantal aanvragen tegenover het relatief aantal klachten tegen de chemische sector 

(Bron: dossiers hinderlijke inrichtingen) 

 

Voornamelijk de vuurwerkfabrieken waren een geviseerde bedrijfstak. In Gentbrugge werden 

tussen 1850 en 1950 twee vuurwerkfabrieken opgericht. Jozef Goessaert, een voormalig arbeider 

in de vuurwerkfabriek van De Smet-Strobbe in Ledeberg, beet in 1904 de spits af met de 

oprichting van een fabriek voor korrel- en meelbuskruit en een kunst- en kraamwerkfabriek in de 

Kerkstraat489. In 1934 diende de Gentse industrieel uit de Borluutstraat, Maurice Van Cleemput 

een verzoekschrift in, dat ondanks alle klachten toch werd goedgekeurd door de Bestendige 

Deputatie490.  

De bevolking maakte zich natuurlijk zorgen over brand- en explosiegevaar en de financiële 

repercussies dit kon hebben. Hoewel de overheden inzagen dat een restrictieve regulering ten 

aanzien van deze risicobedrijven noodzakelijk was, werden ongelukken er niet mee 

uitgesloten491. Het duurde niet lang voor in het vernoemde bedrijf van De Smet – Strobbe een 

brand ontstond, als gevolg van een menselijke fout. Dergelijke accidenten werden in de pers 

uitgesmeerd, wat de schrik bij de bevolking zeker niet deed afnemen. Een brand kon de 

omwonenden ruïneren, omdat de brandverzekering niet tussenkwam. Dergelijke risico’s waren 

immers niet in de verzekeringsakte voorzien.  
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Naast de vuurwerkfabrieken waren vooral de fabrieken voor onderhoudsproducten een doorn in 

het oog van de bevolking. Voornamelijk de bleekwaterfabriek van het Brusselse bedrijf Cotelle & 

Foucher zorgde voor heel wat beroering. De omwonenden maakten zich vooral zorgen over de 

schadelijke dampen die de verwerking van chemische stoffen met zich mee zou brengen492. De 

fabriek van Rachel Verleye kon eveneens op weinig sympathie rekenen. Hoewel de bevolking 

grotendeels dezelfde motieven opgaf als in haar protest tegen Cotelle & Foucher, onderstreepte 

ze deze keer vooral het gevaar voor de gezondheid dat aan de bewerking van organische 

producten verbonden was493.  

 

Opmerkelijk was dat de bevolking blijkbaar één tak van de chemische nijverheid oogluikend 

toeliet; namelijk de zeepziederij. De zeepfabricage werd in Gentbrugge door Willhelm Henri 

Ingelse geëxploiteerd, die in 1924 voor het eerst een fabriek en een opslagplaats voor roet en soda 

uitbouwde op de Hundelgemsesteenweg. De fabriek werd echter al snel te klein en in 1926 

besloot de fabrikant naar de Zondernaamstraat te verhuizen. Dat deze sector in Gentbrugge 

werd gedoogd is zeer merkwaardig, gezien Christophe Verbruggen besluit dat de Gentse 

zeepfabricage met een stroom van protest werd geconfronteerd494. De reden waarom de 

zeepziederij in Gentbrugge op geen enkele klacht kon rekenen, was waarschijnlijk te wijten aan 

hun zeer beperkte productie. Na de verhuis naar de Zondernaamstraat produceerde Ingelse 

dagelijks slechts 600 kilogram zeep en werkte hij grotendeels alleen in zijn bedrijfje. Ook het 

bedrijf van Raymond Naniot uit 1932 produceerde slechts 1500 kilogram per dag. Met andere 

woorden, de zeepindustrie was te Gentbrugge nauwelijks uitgebouwd in vergelijking de sector in 

het Gentse495. Ook tegenover de schoensmeer- en blinkfabrieken gedroeg de bevolking zich zeer 

inschikkelijk. Enkel tegen de inktfabriek van De Waele uit 1936 kwam protest wegens 

geurhinder, schade aan de vegetatie en radiostoringen496.   

 

Bij de overige bedrijfstakken van de chemische industrie lag het klachtencijfer rond de 50%. Zo 

kwamen in de helft van de aanvragen klachten tegen de afkookketels, de opslag van chemische 

stoffen en de verffabrieken. Het voorbeeld van de verffabricage zal hier verder worden 

uitgewerkt. We zagen dat de klachtenratio voor de verffabricage op 50% lag. In het 
                                                       
492 PAG, 8/35 - 404 
493 PAG, 8/35 – 988  
494 VERBRUGGEN (C.), De stank bederft onze eetwaren. De reacties op industriële milieuhinder in het 19de-eeuwse 
Gent, Gent, Academia Press, 2002, pp. 93 
495 Ibidem, pp. 98 
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overzichtswerk van Christophe Verbruggen wordt echter gesuggereerd dat de verfindustrie in 

2/3 van de gevallen kon rekenen op protest497. Uit het onderzoek blijkt dat de redenen van 

protest tegenover deze industrie voornamelijk in de aard van de producten schuilde. In 

Gentbrugge werden twee aanvragen voor de oprichting van een verffabriek ingediend door Réné 

Couvreur. Tegen de eerste aanvraag voor de inplanting van een verffabriek in de Sint-

Genoisstraat in 1923, kwam geen verzet498. Toen hij echter in 1928 zijn fabriek besloot te 

verplaatsen naar de Kasteelstraat, verklaarde Paul De Sloovere zich niet akkoord met de 

nijverheid omwille van de geurhinder en de waterverontreiniging499.  

Hoe kwam het dat dezelfde fabrikant bij de ene aanvraag wel en bij de andere niet op protest kon 

rekenen? Vooral de aard van de gebruikte stoffen was een determinerende factor in het protest 

tegen de chemische nijverheid. Bij de oprichting in 1923 gebruikte de fabrikant nog hoofdzakelijk 

harsen en minerale stoffen. Bovendien bevatte zijn opslagplaats nooit meer dan 1000 kilogram 

terpentijn en harsen. In 1928 ging de verplaatsing van zijn industrie gepaard met een 

productiewijziging. De fabrikant produceerde immers vanaf dan chroomaathoudende 

verfstoffen500. Het ‘schrikbeeld van de chemische industrie’ spookte dus ook in de 20ste eeuw nog 

door de gemeente.  

4.3. Opslagplaatsen voor petrochemische stoffen en andere ontvlambare 

substanties 

Naast de kledingindustrie en de chemische industrie konden ook de brandstofopslagplaatsen, 

alsook depots voor allerhande makkelijk ontvlambare stoffen rekenen op een massa klachten. 

Gentbrugge telde in totaal 58 opslagplaatsen van allerhande brandbare vloeistoffen. Deze 

branche representeerde dan ook bijna ¼ van de totale Gentbrugse industrie. Deze inrichtingen 

konden rekenen op een totaal van 77 klachtenbrieven.  

Het leeuwendeel van de opslagplaatsen had betrekking op de opslag nafta, dat vroeger als 

autobrandstof werd gebruikt501. Daarnaast werden ook benzineopslagplaatsen, opslagplaatsen 

voor (acetyleen)gas, ruwe en/of vette oliën, kerosine, dieselolie en petroleum aangevraagd. Deze 
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opslagplaatsen waren doorgaans heel klein en gemiddeld werd er slechts een 2000tal liter in 

boven- of ondergrondse tanks opgeslagen. Er waren maar een tiental opslagplaatsen waar meer 

dan 10 000 liter werd bewaard. De brandstoffen waren doorgaans voor particulier gebruik 

bedoeld of werden door bedrijven voor het aandrijven van de machines of de bedrijfsvoertuigen 

gebruikt. Enkel wanneer deze producten op een of andere wijze in het productieprocédé werden 

gebruikt, werden grotere depots aangevraagd.  

Men zou denken dat er meer klachten binnenliepen tegen de opslagplaatsen die vele liters oliën 

of petroleumderivaten bevatten. Niets was minder waar. Met uitzondering van 3 gevallen werd 

in de overige 21 dossiers steeds over opslagplaatsen van minder dan 5000 liter geklaagd. Ook de 

aard van de tanks waarin de brandstoffen werden opgeslagen, deed er voor de omwonenden 

weinig toe. Of men de brandstoffen nu ondergronds, bovengronds, in houten vaten, in metalen 

bidons of in plaatijzeren of stalen reservoirs bewaarde, de omwonenden maakten duidelijk geen 

onderscheid. Ook de soort stof was geen determinerende factor in het protest. Behalve de opslag 

van petroleum, dat in 4 op de 5 aanvragen op protest kon rekenen, was er geen link tussen het 

aantal klachten en de stof die werd opgeslagen. Daarbij komt dat petroleum eigenlijk een 

verzamelnaam is, waaruit verschillende stoffen gedistilleerd worden502, zodat het nog moeilijker 

is om uit te maken tegen welke stoffen de omwonenden het meeste protesteerden. Zoals eerder 

aangegeven, ging de aanvraag voor het oprichten van een opslagplaats voor ontvlambare stoffen 

vaak gepaard met het verzoek om een herstelplaats of een loods voor allerhande rijtuigen te 

mogen uitbaten. Na onderzoek is gebleken dat ook de aanwezigheid van dergelijke 

herstelplaatsen of garages naast de eigenlijke opslagplaats meestal geen extra klachten opleverde. 

Het aantal klachten ten overstaan van het totaal aantal inrichtingen is immers verwaarloosbaar 

klein. Er valt echter wel op dat de omwonenden de aanvragers voor een opslagplaats voor eigen 

gebruik doorgaans met rust lieten. In ruim 16 op de 24 gevallen, werd protest geuit tegen 

bedrijven die zich toelegden op de detailhandel in ontvlambare stoffen of een garage uitbaatten. 

In de overige 7 dossiers werd protest geuit tegen bedrijven die de petroleumderivaten nodig 

hadden voor de aandrijving van hun machines. Vooral tegen de aanvragen van de textiel- en 

vellenfabrikanten voor de uitbreiding van hun bestaand bedrijf met een brandstof depot, werd 

gereageerd. De link tussen een ontvlambare brandstoffenstapel en allerhande textielstoffen in de 

buurt was bij de bevolking snel gelegd. Toch is het aantal gevallen te klein om verregaande 
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conclusies uit te kunnen trekken. De houding van de bevolking ten aanzien van de 

opslagplaatsen is moeilijk te reconstrueren. Het zoeken naar de concrete beweegredenen achter 

het protest, blijft grotendeels koffiedik kijken.  

4.4. De voedings- en genotsmiddelenbedrijven 

Ook de vlees- en visbedrijven konden rekenen op een betrekkelijk percentage klachten. In totaal 

werd door 20 voeding- en drankenbedrijven een aanvraag ingediend. Tegen 4 van de 20 

ingediende aanvragen voor de oprichting van een voedingsbedrijf kwam verzet. Dit wil zeggen 

dat de fabrikant binnen deze sector maar met 20% kans op protest werd geconfronteerd. Maar 

wanneer we een aantal bedrijfstakken uit deze sector lichten, komen we tot andere conclusies. 

Vooral de vlees- en visindustrie waren geviseerde sectoren. De vleeswarennijverheid bestond in 

Gentbrugge voornamelijk uit paardenslachterijen en worstenfabrieken. Het protest tegen de 

gehate slachterijen, was hoofdzakelijk op het traditionele cluster van de stank en het gevaar voor 

de gezondheid, gecombineerd met de financiële repercussies die de komst van vleesbedrijven 

met zich mee zouden brengen, gebaseerd. De stank werd binnen de vleesverwerkende nijverheid 

niet enkel door de grote hoeveelheden geslacht vlees voortgebracht, ook de beer die de koeien 

achterlieten, was geen lachertje. De financiële gevolgen hiervan voor de omwonenden, hingen 

vooral samen met het gegeven dat een aantal van deze vleesproducenten zich in de pas 

aangelegde wijken wouden vestigen. De inplanting van de vleesfabriek De Groote – Provia in de 

villawijken rond de Peter Benoitlaan kon op weinig animo rekenen. Het uitbreken van 

allerhande ziektes kon men in de mooie villawijken letterlijk missen als de pest. Bovendien was 

de fabriek langs de spoorweg gelegen, waarlangs het vee werd aangevoerd. Maar de fabrikanten 

lieten de koeien té lang in de wagons staan, waar ze de buurt met hun geloei nachten lang 

wakker hield. Bovendien kwamen de inwoners de ontsnapte koeien niet graag tegen in hun tuin. 

Maar daar bleef het niet bij. De fabriek loosde immers hun afvalwater in een waterloop in de 

buurt, waar het een onhoudbare stank verspreidde en vliegen en ander ongedierte aantrok503.  

De fabrikant die het meeste met protest werd geconfronteerd, was Joseph Van Den Houten die 

op de Spoorweglaan een gelatinefabriek uitbaatte. De fabrikant kreeg bij de oprichting in 1928 

negen klachtenbrieven te verwerken. De omwonenden hadden moeilijkheden met de 

dierenkadavers die op de fabrieksterreinen zouden gedumpt worden. Bovendien konden de 

gebruikte chemische stoffen, zoals zinksulfaat, de gezondheid aantasten. Maar erger nog dan de 
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kwalijke geuren en het gevaar voor de gezondheid, was de plaats waar de fabriek zou worden 

neergezet. Net als het gemeentebestuur stond de bevolking zeer kritisch tegenover de inplanting 

van dergelijke bedrijven in het pas aangelegde gedeelte van de gemeente504.  

 

Ook de visverwerkende nijverheid kon op weinig sympathie rekenen. De meeste visfabrieken 

vestigden zich, om evidente redenen, in de nabijheid van de Schelde. Volgens de omwonenden 

was het echter niet verantwoord het door de industrie bevuilde water van de Schelde te 

gebruiken voor het reinigen van de haringen en de bokalen. Het Scheldewater werd echter door 

de visfabrikanten zelf bevuild, doordat men dagelijks de visingewanden en het afval in de rivier 

kieperde. Ook het water uit de artesische en drinkwaterputten werd erdoor bezoeldeld. Hierdoor 

kwamen de waterputten van vele gezinnen, vooral in de zomer, droog te staan.  

 

Opmerkelijk is dat de drankenindustrie blijkbaar geen enkel ongemak voor de omgeving 

opleverde. Tegen de vestiging van een limonadefabriek, twee brouwerijen en vier 

(spuit)waterfabrieken kwam nooit protest .  

5. De positie van de reclamanten op de maatschappelijke ladder 
Doorgaans lieten de vergunningsdossiers weinig doorschemeren met betrekking tot de positie 

van de reclamanten op de sociale ladder. Slechts in een aantal gevallen, werd een sector of een 

bedrijfstak waarin de reclamant werkzaam was, vermeld. In de databank werd een onderscheid 

gemaakt tussen de eigenaars van een woning in de buurt, de buurtbewoners en de bedrijfsleiders. 

Tot de eerste categorie behoorden de reclamanten die niet in de gemeente woonachtig waren, 

maar er wel een eigendom bezaten. De buurtbewoners daarentegen, woonden wel in de 

omgeving van de betrokken fabriek. Beide categorieën waren wel niet altijd makkelijk van elkaar 

te onderscheiden. Zonder al te veel in te gaan op dit onderscheid valt op dat in ongeveer de helft 

van het aantal klachten, het protest door de buurtbewoners werd geuit. De eigenaars van een 

woning in de gemeente kwamen maar in 1/3 van de klachtendossiers voor. Daarnaast waren er 

een vijftigtal bedrijfsleiders die hun protest tegenover de komst of uitbreiding van een ander 

bedrijf uitten. Niet enkel de buurtbewoners ondervonden immers erge industriële overlast. Ook 

de andere nijverheden en de fabrikanten die soms binnen dezelfde sector als de fabriek waartegen 

werd geprotesteerd werkzaam waren, ervoeren de schadelijke uitwassen van hun 
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nijverheidsburen. Vele bedrijven waren immers, behalve grote vervuilers, ook grote gebruikers 

van het rivier- en grachtwater505.  

 

Op een totaal van 330 absolute klachtenbrieven zijn we over 36 beroepen geïnformeerd. Hoewel 

het beroep of de sociale positie slechts in een deel van de vergunningsdossiers gekend is, zullen 

we toch proberen een aantal conclusies te trekken. Eerst en vooral blijkt uit deze 

beroepsgegevens dat Gentbrugge, vooral in de tweede helft van de 19de eeuw, een zeer landelijke 

gemeente was met vele landbouwers en hoftuinbouwers, die wars waren van de ongemakken 

die de industrie met zich mee bracht. Naast hofbouwers en boeren kwamen in deze vroegste 

dossiers voornamelijk vrije beroepen voor. Vooral notarissen vonden Gentbrugge een geknipte 

plaats voor hun ‘buiten goedje met engelschen hof en andere aengenaemheden506’. Doorheen de 19de 

eeuw waren de reclamanten waarvan een beroep of sociale positie gekend is, dus voornamelijk 

uit de hogere sociale lagen afkomstig. Gentbrugge was immers een residentiële gemeente met 

veel kastelen en stond beter bekend als ‘une commune ou l'air a toujours été pur507’. Uit de dossiers 

bleek dan ook een bestendige bezorgdheid omtrent de waarde van hun huizen, de natuurlijke 

omgeving en de propere lucht.  

Naarmate de industrie zich uitvouwde, merken we op dat de maatschappelijke positie van de 

reclamanten meer gediversifieerd werd. Naast de vrije beroepen en de hoftuinbouwers doken 

ook meer arbeidersberoepen en/of ambtenaren op in de klachtenbrieven. Dit wijst erop dat in 

tegenstelling tot de 19de eeuw, Gentbrugge een meer industrieel gezicht had gekregen en deze 

nijverheidsontwikkeling ook veel arbeiders had aangetrokken. Vooral de spoorwegarbeiders van 

het station van Merelbeke of het Arsenaal in Gentbrugge werden door de arbeidsmogelijkheden 

in de gemeente of in de dorpen er rond aangetrokken. Deze laatstgenoemden kantten zich 

voornamelijk tegen bedrijven die met zware en dus luide machines en ketels werkten. De 

spoorwegarbeiders werkten immers vaak ’s nachts en wouden overdag niet gestoord worden in 

hun slaap. Daarnaast lieten vooral winkeliers, kleine handelaars en ambtenaren in toenmende 

mate hun stem horen.  

 

Toch hadden niet enkel individuele personen te lijden onder de industriële overlast. Ook enkele 

organisaties zoals de het lokale bestuur van de coöperatieve Vooruit en het Achturenhuis uit de 
                                                       
505 BOGAERT (D.), ‘Milieuhinder in Gent in de 18de en begin 19de eeuw. Over moorkinderen, stinkerds en blokrijden’, 
Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 1996 (1), pp. 36  
506 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1478 
507 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1478 
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Bloemstraat te Gentbrugge, waren de industriële overlast grondig beu. Vooral het Achturenhuis 

liet zich twee maal zeer negatief uit over het werkhuis voor mechanische herstellingen van Henri 

De Schrijver. Het feestlokaal had immers zwaar te lijden onder het constante gedaver en het 

oorverdovende lawaai die De Schrijvers machines voortbrachten. ‘Reeds nu, met de bestaande 

motoren en werktuigmaschienen (marteau-pilon) dreigen de plafonds in te stuiken zoodra ze in werking 

gesteld worden. Scheuren zijn reeds waar te nemen in de muren van ons huis Bloemstraat 1[…] Het werd 

ons onmogelijk, gezien het oorverdoovend onuistaanbaar lawaai verder gebruik te maken van onze kleine 

vergaderzaal. Het glaswerk die zich in kassen in deze zaal bevond werd omvergeworpen en gebroken en we 

werden genoodzaakt ze elders te plaatsen508’.  

Ook de Kerkfabriek en het parochiale bestuur van Sint-Eglesius klaagden omwille van de 

gezondheidgevaren, de geluidshinder en de esthetische pollutie die de weverij van Banque des 

Industries Textiles met zich meebracht509.  

 

Tot slot dook ook het gemeentebestuur regelmatig op in de klachtenbrieven. In 2 gevallen legde 

het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad zelf klacht neer bij de 

Bestendige Deputatie. Vooral de aanvragen voor de oprichting van een leerlooierij trachtte het 

gemeente bestuur tegen te houden door naast een negatief advies uit te brengen, ook verzet aan 

te tekenen bij het provinciale bestuur. Zo diende in 1932 vellenlooier Maurice De Raeve een 

aanvraag in voor de oprichting van een vellenververij en opslagplaats voor huiden in de 

Snoekstraat. Parallel met het negatief gemeentelijk besluit, kwam ze op voor de openbare 

gezondheid en betoogde ze dat de komst van een vellenbewerking in de buurt van een 

meisjesschool ‘door den aard van het bedrijf, de producten die er zullen bewerkt en de motor die er zal 

geplaatst worden, onvermijdelijk onaangename uitwasemingen, stof en gerucht veroorzaken, alle factoren 

die als schadelijk voor de gezondheid der leerkrachten en schoolkinderen dienen aanzien en hinderlijk zijn 

voor den goeden gang van het onderwijs510’. Ook in 1943 bij de oprichting van de vellenlooierij van 

Carlos De Raedt verdedigde ze hetzelfde gemeen belang. Daarnaast klaagde ze omwille van 

esthetische ontsiering van de omgeving en het kerkhof, dat in de onmiddellijke nabijheid van de 

inrichting was gelegen511.  

De reden waarom het gemeentebestuur zo vaak opdook in de klachtendossiers is te verklaren 

door het feit dat het de gemeenteraad en het college grotendeels was samengesteld uit personen 
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510 PAG, 8/35-381 
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die te Gentbrugge resideerden. Eerst en vooral was er Louis Van Houtte die alvorens hij 

burgemeester werd, werkzaam was als bloemkweker. De komst van de kaarsenfabriek van Van 

Campenhoudt in 1852 was hem dan ook een doorn in het oog, omdat hij precies naar 

Gentbrugge was gekomen om er te profiteren van de schone lucht512. Maar ook na zijn 

burgemeesterschap kantte hij zich tegen de komst van een opslagplaats voor petroleum, naphta 

en alcohol om reden dat de bloemenkweek erdoor geschaad werd513.  

Dit was ook het geval met het katholiek gemeenteraadslid Ridder Le Fevre de Ten Hove, die 

zich in drie dossiers liet opmerken. In het dossier omtrent de vellenbewerkerij van Maurice De 

Raeve uit 1932 handelde hij vanuit de hoedanigheid van gemeenteraadslid en trachtte hij door 

een extra klacht in te dienen de onhoudbare positie waarin de gemeente zich als gevolg van de 

industriële expansie bevond, nader toe te lichten. Hij betoogde dat de komst van een inrichting 

voor de bewerking van huiden aanleiding zou geven tot de zoveelste klachtengolf waartegen de 

gemeente niet de middelen en macht had iets te beginnen514. In de andere twee gevallen met 

betrekking tot de vellenbewerkerij van Carlos De Raedt en het werkhuis voor het vervaardigen 

en de opslag van chemische onderhoudsproducten van Rachel Verleye, reageerde hij om 

persoonlijke redenen. Ridder Le Fevre de Ten Hove zag het namelijk niet zitten dat het 

afvalwater uit de vellenbewerkerij, die in 1934 door Carlos De Raedt werd opgericht, in de gracht 

rond zijn prachtig kasteel zou terechtkomen en er het water zouden verontreinigen515. Ook de 

chemische industrie van Mevr. Verleye in de Klokstraat zou de buitenlucht in zijn tuin verpesten 

met stinkende en ongezonde dampen516.  

Hoewel het aantal gevallen waarin personen die betrokken waren bij de gemeentepolitiek een 

klacht indienden relatief klein was, kunnen we uit dit kleine aantal toch besluiten dat deze 

personen op gemeentelijk vlak een grote macht hadden om industriële exploitaties tegen te 

houden. Vooral de laatstgenoemde Ridder Lefevre de Ten Hove beschikte over een bijzondere 

armslag bij het gemeentebestuur. De gemeente nam immers in haar negatieve advisering 

steevast de argumentatie van deze gemeentebeambte over. Zo betoogde het gemeentebestuur in 

het dossier rond de oprichting van de huidenfabriek van Carlos De Raedt dat de inrichting er 

onder andere niet mocht komen omdat de kastelen in de buurt – meer bepaald het kasteel van 

Ridder Lefevre zelf – een uitgesproken historisch karakter hadden en dat de inplanting van een 

                                                       
512 RAG, Fonds Provincie Oost-Vlaanderen, 1850 – 1870, 8/35 – 1478  
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fabriek hiertussen ongeoorloofd was517. Maar het gemeentebestuur, noch Le Fevre de Ten Hove 

konden de provinciale overheid van hun mening overtuigen. Ondanks al hun inspanningen, 

werden de fabrieken toch vergund.  

6. Besluit 
De bezorgdheid  van de omwonenden liep vrijwel parallel met deze van de overheid. Vooral de 

openbare gezondheid bezorgde de bevolking ernstige kopzorgen. Aan deze ongerustheid 

omtrent de gezondheid koppelde men steevast de geurhinder, die bepaalde nijverheidstakken 

met zich mee zouden brengen. De miasmatheorie bleef bijgevolg ook bij de bevolking nog 

geruime tijd bestaan. Daarnaast bedachten de reclamanten ook hun eigen portemonnee in de 

klachtenbrieven. Vooral de eigenaars van een grond of een pand in Gentbrugge of de rijke 

kasteelbewoners uit de buurt, waren bezorgd om de financiële repercussies van de komst of de 

uitbreiding van de industrie. Daarnaast baarden ook het ongedierte, de lawaaihinder, de 

radiostoringen en het brandgevaar de omwonenden zorgen. Over het algemeen werd er maar 

weinig geprotesteerd tegen de mogelijke bezoedeling van de bodem en de omgeving. Enkel de 

land- en hoftuinbouwers waren hier gevoelig voor.  

Het protest bij monde van de landbouwers en bloemisten in de buurt concentreerde zich 

voornamelijk in de tweede helft van de 19de eeuw en hing nauw samen met het landelijk karakter 

van de gemeente in deze periode. Dat Gentbrugge toen ook een thuishaven was voor rijke 

renteniers, uitte zich in het frequent voorkomen van de vrije beroepen in de klachtendossiers. 

Naarmate de industrie zich in de gemeente ontvouwde, werd de sociale achtergrond van de 

reclamanten meer gediversifieerd. Uit het feit dat in de klachtenbrieven vanaf de 20ste eeuw meer 

arbeiders en bedienden voorkwamen, blijkt dat met de versnelde uitbouw van de industrie in het 

begin van vorige eeuw een groot aantal werklieden in de gemeente kwamen wonen. Toch 

hadden niet enkel particulieren en aanpalende bedrijven te lijden onder de nijverheidsoverlast. 

Ook enkele socialistische en katholieke organisaties, alsook de gemeente kregen met de 

industriële hinder af te rekenen. Deze organisaties en de gemeentebeambten legden ofwel vanuit 

de hoedanigheid van hun professionele functie klacht neer, of kantten zich om persoonlijke 

redenen tegen de komst van een nieuwe of de uitbreiding van een bestaande fabriek. Hoewel de 

lokale politieke figuren op gemeentelijk vlak een groot gewicht in de besluitvormingsschaal 

konden leggen, konden ze de Bestendige Deputatie doorgaans niet van hun gelijk overtuigen. 

Ondanks alle publieke en politieke protest, werden de meeste aanvragen toch goedgekeurd.  
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Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het protest zich concentreerde in bepaalde periodes en 

rond een aantal probleemsectoren. Het publieke verzet piekte voornamelijk in periodes van 

economische welvaart. In tijden van economische malaise hadden de omwonenden andere 

kopzorgen en was brood op de plank hun voornaamste bezorgdheid. Het absoluut aantal 

klachten in Gentbrugge bereikte voornamelijk tussen 1920 en 1940 een piek, en verliep parallel 

met de economische conjunctuur. Wegens de lacunes in de bronnenbewaring ging de 

evenredigheid tussen het verzet en de economische conjunctuur voor de 19de eeuw minder op. In 

elk geval merken we op dat de eerste industriële exploitaties in de gemeente steevast met verzet 

moesten afrekenen. Vermoedelijk zorgde de komst van de eerste fabrieken voor een 

paniekreactie in de gemeente. Omstreeks het derde kwart van de 19de eeuw was de situatie 

duidelijk al wat bekoeld.  

Tot slot springen een aantal probleemsectoren in het oog, die met veelvuldig protest te maken 

kregen. Vooral de leerlooierij en de opslagplaatsen voor konijnenvellen waren omwille van de 

geurhinder, de grote hoeveelheid afvalwater die ze voortbrachten en het gevaar voor de 

openbare gezondheid kop van Jut. De protestgolf in de chemische nijverheid kon als gevolg van 

haar diversiteit op een variabel aantal klachten rekenen. Meer bepaald, de vuurwerk- en 

bleekwaterfabrieken waren geen graag geziene gasten wegens respectievelijk het brandgevaar, 

de financiële gevolgen en het gevaar voor de gezondheid dat ze teweegbrachten. Dat andere 

sectoren wel gedoogd werden, hing voornamelijk samen met de stoffen die de fabrikanten in het 

productieproces gebruikten of de hoeveelheden die ze dagelijks verwerkten. Tegen kleinschalige 

sectoren, zoals de zeepziederij, kwamen doorgaans minder klachten. Maar nijverheden die veel 

produceerden en daarenboven met zeer schadelijke stoffen werkten, waren een doorn in het oog 

van de bevolking. De verklaring voor het grote aantal klachten tegen de opslagplaatsen voor 

ontvlambare en brandstoffen, is een ander paar mouwen. Op het eerste gezicht speelden de 

hoeveelheid opgeslagen stoffen, het reservoir waarin de stof werd bewaard, de aard van de stof 

of de omvang van het bedrijf weinig rol. In ieder geval kantte de bevolking zich doorgaans 

minder tegen particulieren die een brandstofreservoir plaatsten, dan tegen grote bedrijven die de 

brandstoffen voor de aandrijving van machine- of wagenpark gebruikten. Daarnaast reageerde de 

bevolking voornamelijk tegen bijvoorbeeld textielbedrijven, die de bestaande fabriek met een 

brandstoffendepot wouden uitbreiden.  
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IV. De potentiële bodemvervuiling op 

voormalige bedrijfsterreinen te Gentbrugge 

Hoofdstuk 6:  Op zoek naar Gentbrugges ‘vervuild verleden’ 

1. Inleiding 
Het opzet van dit onderdeel is tweeledig. Het onderzoek naar de aard van de mogelijk potentieel 

bodemverontreinigde bedrijfsterreinen is het eerste vooropgestelde objectief. Ten tweede pogen 

we de ligging van deze mogelijke verontreiniging op kaart aan te duiden. 

Voor we deze studie aanvatten, gaan we dieper in op de inhoud van de begrippen milieubesef en 

historische bodemverontreiniging. Vervolgens worden de methodologische krijtlijnen 

waarbinnen we het lokaal onderzoek verrichten, uitgetekend. Eens de methodologische bakens 

zijn uitgezet, benaderen we de Gentbrugse industrie. Bij deze sectorale bespreking van de 

nijverheid, schetsen we vooreerst de gebruikte productieprocédures. In deze toelichting zullen 

we Nieuwkoops overzichtswerk als kapstok gebruiken, waarna we deze basisstructuur verfijnen 

aan de hand van krantenartikels, informatie uit de patentregisters en de dossiers ‘de commodo et 

incommodo’ We hopen hiermee het standaardwerk van Nieuwkoop verder te kunnen aanvullen 

met informatie uit de archivalia. Een van de grootste kritieken op de methode Nieuwkoop 

betreft immers het theoretische karakter van het naslagwerk. Het ligt echter in de lijn van de 

verwachtingen dat in de praktijk alternatieve productieprocedures werden aangewend518. 

Daarom gaan we, waar mogelijk, op zoek naar afwijkingen tussen de praktijk en de theorie.  

Ten einde het beschrijvende niveau van dit onderdeel te overstijgen, passen we enkele casussen 

toe op Nieuwkoops rekenmodel, wat ons toelaat een (beperkte) prioriteitenlijst voor Gentbrugge 

op te stellen.  

 

In laatste instantie worden de fabrieken en de bekomen resultaten digitaal op kaart uitgezet. Dit 

laat ons toe de geografische factoren in de inplanting van de industrie nader te belichten. 

Bovendien onderzoeken we wat de implicaties van deze inplanting voor de potentiële 

bodemvervuiling zijn. Bovendien vergelijken we of de door ons gelokaliseerde bedrijven die 
                                                       
518 JANSSEN (J.H.M), ‘Tien jaar historisch bodemonderzoek: waar blijven de historici?’, Tijdschrift voor Ecologische 
Geschiedenis, 1996 (1), pp. 44 



 177

mogelijk vervuiling kunnen veroorzaakt hebben, overeenkomen met de bodemonderzoeken die 

reeds door de OVAM zijn uitgevoerd.  

Omdat we er ons van bewust zijn dat deze studie door de selectie van het archiefmateriaal en het 

beperkte tijdsbestek onvolledig is, formuleren we tot slot enkele suggesties voor verder 

onderzoek.  

2. Definities 

2.1. Milieubesef 

De ontwikkeling van het milieubesef in Vlaanderen in de 20ste eeuw werd in 1992 door Thijs 

Caspers onderzocht519. Caspers groepeerde de verschillende milieugroeperingen rond vier 

aandachtspunten. Vooreerst groepeerden enkele ‘milieuactivisten’ van het eerste uur zich rond 

het esthetische argument. Ze ontwikkelden echter een grotere belangstelling voor monumenten 

en steden, dan voor de natuurlijke omgeving. In tweede instantie verzamelden een paar 

milieuverenigingen zich rond ethische argumenten. Deze verzetten zich vooral tegen het 

uitsterven van dieren door menselijk toedoen. Een derde categorie bedeelde de milieugroepering 

vooral een sociale functie toe. In deze context moet ook de back-to-landbeweging, die de 

arbeiders aanporde de stad voor het platteland te verlaten, gekaderd worden. De laatste groep 

entte zich eerder op wetenschappelijke argumentatielijnen als fundament voor de 

milieubeweging520.  

 

Deze verschillende visies op de omgeving zijn stuk voor stuk belangrijk bij de ontwikkeling van 

het milieubesef in Vlaanderen en liggen vermoedelijk aan de basis van de versnippering van de 

‘ecologische gedachte’ in Vlaanderen521. Deze ecologische gedachte sijpelde maar druppelsgewijs 

door in de publieke ruimte, zodat we pas na 1960 van een veralgemeend milieubesef konden 

spreken. Deze late start kiemde volgens Caspers in de houding van de overheden, de bevolking 

en de aard van de milieugroeperingen zelf. Slechts een klein segment van de maatschappij, meer 

bepaald de wetenschappers, getuigden reeds vroeg van een milieubewustzijn. De ontstentenis 

van een publiek milieubesef en het ontbreken van gouvernementele verantwoordelijkheid was 
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vooral te wijten aan het lakse overheidsbeleid, hun politiek opportunisme en het prevaleren van 

de industriële boven de milieubelangen. Ook het geringe natuurgevoel van de bevolking, het 

gegeven dat de toenmalige milieuverenigingen niet sterk in hun schoenen stonden en de 

schijnoplossingen die zij voorstelden, deden hier weinig goed aan522.   

2.2.  (Historische) milieuverontreiniging 

Een vaak aangekaart zwak punt in het huidige saneringsbeleid houdt onder andere verband met 

een té grote gerichtheid op de hedendaagse situatie. Dit impliceert dat men doorgaans niet actief 

op zoek gaat naar pollutie als gevolg van gewezen industriële activiteiten. Dit wil echter niet 

zeggen dat men in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw niet loosde, stortte of dumpte. 

Deze historische bodemvervuiling kon het gevolg zijn van het eigenlijke productieproces, het 

onderhoud van de machinerie, de energievoorziening, alsook de afvoer en de verwerking van 

afvalstoffen523.  

 

Mogelijke bodemcontaminatie ten gevolge van het toenmalige productieproces, is een vlag die 

vele ladingen dekt. De aangewende grond- of hulpstoffen werden vaak in verschillende 

recipiënten overgegoten, waardoor de kans op morsen reëel was. Ook door lekkages in 

opslagtanks, leidingen, pompen en baden, raakte de bodem mogelijke vervuild524. Een andere 

belangrijke oorzaak van bodemvervuiling was het gebruik van smeeroliën en allerhande 

onderhoudsmiddelen, die na gebruik meestal in de bodem of in de dichtstbijzijnde beek of 

waterloop werden gekieperd. Ook de gebruikte brand- en energiestoffen konden bijdragen tot de 

vervuiling van de bodem. Niet enkel energiebedrijven produceerden immers gas en elektriciteit. 

Vaak wekten bedrijven die van energieproductie niet hun ‘core business’ maakten, zelf energie 

op voor de aandrijving van hun machines, de verlichting in de fabriek enzovoort. Ook de opslag 

van steenkool en cokes voor de aandrijving van het machinepark in de open buitenlucht kon 

mogelijk contaminatie veroorzaken525. Daarnaast verhaalden kranten dikwijls over calamiteiten 

die zich, onder andere door de soms gebrekkige voorzorgsmaatregelen en het lakse vergunnings- 
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en controlebeleid van de bevoegde overheden, geregeld in de fabrieken voordeden. Branden, 

explosies maar ook ongelukjes op kleinere schaal zoals defecten aan machinerie waren schering 

en inslag. Ook deze ‘pollution accidentelle526’ kon de bodem mogelijk aantasten527.  

Maar het vervuilen van de omgeving was lang niet altijd onbedoeld. Het verspillen van bepaalde 

producten omdat ze bijvoorbeeld weinig economische waarde hadden, was de toenmalige 

producent niet volledig vreemd. Een mogelijke oorzaak van bodemverontreiniging was dan ook 

te wijten aan de onoordeelkundige afvoer en verwerking van de afvalstoffen en het afvalwater. 

Vooral de metaalwaren-, gasfabrieken, ververijen, leerlooierijen, … waren de grootste 

boosdoeners. Deze brachten duizenden liters afvalwater voort, die ze in de Schelde, sloten, riolen 

of in zinkputten loosden. De vroegtijdige aandacht van de overheden voor de zuivering van het 

afvalwater (cf. deel 3, hoofdstuk 4) kon deze vervuiling niet stoppen. 

We zagen reeds dat vanaf het begin van de door ons bestudeerde periode het huisafval door 

particulieren of een gemeentelijke reinigingsdienst werd omgehaald. Hoewel de lokale besturen 

in de twintigste eeuw de eerste stappen in de richting van een omhaaldienst voor industrieel 

afval zetten, bleef veel van het fabrieksafval op de industrieterreinen liggen. Het grofvuil werd 

gecomposteerd, verbrand, in rivieren gestort of in de grond gedumpt528. De schadelijkheid van 

deze diverse verwerkingsmethoden is genoegzaam bekend. Maar zoals we reeds in de inleiding 

aanhaalden, waren lang niet alleen de industriëlen verantwoordelijk voor de vervuiling van de 

bodem. De bestuurlijke voorwaarden genereerden zelf ernstige milieuproblemen. Zo stipuleerde 

men dat het afvalwater in een zinkput moest geleid worden. Dit bezinksel werd op tijd en stond 

uit de putten geschept en bijvoorbeeld als vervanging voor (kunst)meststoffen gebruikt529. Door 

deze reglementering werd de potentiële vervuiling naar de weilanden en landbouwgebieden 

geëxpandeerd. Bovendien bepaalde de bevoegde overheid dat industriële afvalstoffen, zoals 

slakken en assen, bouwafval en dies meer bij wegverhardingen moesten worden aangewend530.  

Met ander woorden liggen lang niet alleen de afvalstoffen en bewerkingen uit de industrie aan de 

mogelijke basis van de bodemvervuiling. Zo namen de overheden vóór 1980 nauwelijks 

milieubeschermende maatregelen op de gemeentelijke stortplaatsen. We zagen in het derde deel 

dat het slecht gesteld was met het riolennet in Gentbrugge. De lozing van huishoudelijk en 

                                                       
526 Term ontleend aan I. Mieck  
527 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 56 
528 Ibidem, pp. 60 – 61  
529 Ibidem, pp. 62 
530 VERBRUGGEN (A.), Leren om te keren. Milieu- en natuurrapport in Vlaanderen, Garant, Leuven – Apeldoorn, 
1994, pp. 356  
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industrieel afvalwater in slecht aangesloten riolen kon ook vervuiling veroorzaken. Dit doet 

Mieck besluiten dat ‘the remarkable growth of European population since the 19th century is not tob e 

seen as a cause but as an accelerating factor in the multiplication of environmental problems linked to the 

industrial revolution531’. Tot slot dienen ook nog de in Gentbrugge talrijk aanwezige 

hoftuinbouwbedrijven met de vinger worden gewezen. Land- en tuinbouwers waren geduchte 

vervuilers van de water- en landbodems532. Hoewel dus ook niet-industriële activiteiten 

verontreiniging kunnen veroorzaakt hebben,  zal in dit onderdeel enkel de ‘pollution industrielle’ 

aan bod komen533.  

3. Methodologische uitwijding 

3.1. De methode Nieuwkoop 

Het onderzoek naar mogelijke bodemvervuiling als gevolg van gewezen industriële activiteiten 

heeft voornamelijk te kampen met problemen omtrent het kwantificeren van historisch 

bronnenmateriaal534. Gelukkig konden we gebogen op het doctoraatsonderzoek van Jurgen 

Nieuwkoop, die deze problematiek van een oplossing voorzag. De door hem ontwikkelde 

methodologie is bijzonder bruikbaar voor historisch onderzoek omdat ze onder andere een 

overzicht geeft van bedrijfsgroepen die reeds geruime tijd ter ziele zijn gegaan. Nieuwkoop vulde 

de standaardbedrijfsindeling van het Centrale Bureau voor de Statistiek in Nederland, waarop hij 

zijn studie baseerde, met een historische bedrijfsindeling aan535. Bovendien wordt deze methode 

in Vlaanderen door de OVAM gevolgd, waardoor de resultaten van het onderzoek 

beleidsondersteunend kunnen werken536. De methode Nieuwkoop is daarenboven, in 

tegenstelling tot het onderzoek van Veldman ook buiten Noord-Brabant bruikbaar537. Maar de 

                                                       
531 MIECK (I.), ‘Reflections on a typology of historical pollution. Complementary conceptions’, in: BRIBLECOMBE (P.) en 
PFISTER (C.), The silent countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 1990, 
pp. 73  
532 LONDO (H.), Basisboek bodem, Utrecht, Chemiewinkel, 1996, pp. 25 – 26  
533 LE ROY LADURIE (E.), ‘Un concept: l’unification microbienne du monde VIVe – XVIIe siècles, Schweiz Z Gesch, 1973 
(23), pp. 627 – 696  
534 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op micro-schaal. Casus “Petroleum – Zuid” 
en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (1900 - +/- 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 41 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
535 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, s.n., 1993, pp. 37 
536 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op micro-schaal. Casus “Petroleum – Zuid” 
en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (1900 - +/- 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 41 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
537 JANSSEN (J.H.M), ‘Tien jaar historisch bodemonderzoek: waar blijven de historici?’, Tijdschrift voor Ecologische 
Geschiedenis, 1996 (1), pp. 43 



 181

belangrijkste reden waarom deze methode werd geselecteerd, betreft het gegeven dat in 

Nieuwkoops overzichtswerk een zeer werkbare en systematische methode werd ontwikkeld die 

historische bodemvervuiling kwantificeerbaar maakt aan de hand van een rekenmodel, met 

inbegrip van zes variabelen538. Omdat we enkele van de door ons bestudeerde bedrijven 

betrokken op dit rekenmodel, wordt Nieuwkoops methodiek hier kort toegelicht.  

 

In zijn mathematische benadering van historische bodemverontreiniging kenschetst Nieuwkoop 

achtereenvolgens toxiciteit, bodemgedrag, het aandeel van een bepaalde stof in het 

productieproces, de emissie, de gemiddelde bedrijfsgrootte en de levensduur van een 

bedrijfsgroep als bepalend voor de potentiële bodemverontreiniging in de periode tussen 1800 en 

1950.  

 

- De toxiciteit (variabele t) 

Met toxiciteit bedoelt Nieuwkoop de schadelijkheid van een bepaalde chemische stof in het 

productieproces. Het staat voor zich dat de verontreiniging ernstiger moet geëvalueerd worden 

wanneer er in een bepaald bedrijf of een bepaalde sector met meer giftige en schadelijke stoffen 

werd gewerkt539. Om de toxiciteit van een bepaalde stof te verduidelijken, voerde Nieuwkoop 

vier verschillende klassen in540.  

Klasse Concentratiegrens (mg/kg) 

A 50 

B 5 000 

C 20 000 

D 50 000 

 

- Het bodemgedrag (variabele b)541 

Ook het gedrag van de stof in de bodem is van groot belang bij de meting van de mogelijke 

bodemvervuiling op voormalige bedrijfspercelen. Aan het bodemgedrag liggen twee belangrijke 

                                                       
538 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op micro-schaal. Casus “Petroleum – Zuid” 
en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (1900 - +/- 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 41 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
539 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 69 
540 Ibidem, pp. 134 
541 Bodemgedrag is enerzijds afhankelijk van de eigenschappen van de stof zelf en  anderzijds van de eigenschappen 
van de bodem. Dit laatste aspect wordt uitvoerig behandeld bij de bespreking van de Gentbrugse bodem (cf. infra).  
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factoren ten grondslag; de mate van mobiliteit van de substantie en de biologische 

afbreekbaarheid ervan. Deze twee katalysatoren zijn betekenisvol bij het lokaliseren van de 

potentiële bodemvervuiling omdat ze aanduiden of een materie al dan niet op de plaats waar ze 

initieel werd gestort, kan teruggevonden worden. Nieuwkoop tracht het stoffelijk bodemgedrag 

te kwantificeren door de twee factoren in een tabel op elkaar te betrekken542.  

 

 

Niet/nauwelijks 

mobiele stoffen 

Matig mobiele 

stoffen 

 

(Zeer) mobiele 

stoffen 

Niet/nauwelijks 

afbreekbare stoffen 

A B C 

Matig afbreekbare 

stoffen 

D E F 

(Goed) afbreekbare 

stoffen 

G H I 

 

Bovenstaande tabel behoeft enige toelichting, omdat ze niet even eenduidig kan geïnterpreteerd 

worden als de toxiciteittabel. Dit wil zeggen dat de ernst van de bodemvervuiling niet verloopt 

van A (ernstig) naar I (nauwelijks ernstig) maar in belangrijke mate afhangt ‘van het standpunt dat 

men inneemt of nu juist de mobiele of de niet-mobiele stoffen de ernst van een geval van bodemvervuiling 

bepalen543’. Zo zullen zeer mobiele stoffen verder van het punt waar ze oorspronkelijk in de 

bodem terechtkwamen, terug gevonden kunnen worden. Deze vaststelling brengt Nieuwkoop 

ertoe te besluiten dat dergelijke stoffen een geringer gewicht moeten krijgen in het rekenmodel, 

hoewel ze bijvoorbeeld wel schadelijk kunnen zijn voor het grondwater. De categorieën C, F en I 

spelen dus een minder belangrijke rol bij het kwantificeren van de mogelijke bodemvervuiling544. 

Met betrekking tot de afbreekbaarheid van de stof duiken parallelle problemen op. Het behoeft 

weinig betoog dat goed afbreekbare stoffen na 50 of 100 jaar minder sporen zullen hebben 

nagelaten dan nauwelijks afbreekbare stoffen. Om die reden krijgen de categorieën G, H en I een 

geringere waarde in het rekenmodel. Met andere woorden verloopt het bodemgedrag in orde 

van dalende ernst van B, E, A, D, C, F, G, H en I545.  

                                                       
542 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 135 
543 Ibidem, pp. 136 
544 Ibidem, pp. 136 
545 Ibidem, pp. 137 
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Nieuwkoop onderzocht ruim 500 stoffen op hun toxiciteit en bodemgedrag, waarvan hij de 

resultaten in bijlage publiceerde. Deze stoffentabel stelt ons in principe in staat elke stof waarop 

we in de archivalia botsen, op hun toxiciteit en bodemgedrag te onderzoeken.  

 

- Aandeel van de stof in het productieproces (variabele p) 

Bij het determineren van de potentiële bodemverontreiniging hangt het een en het ander ook af 

van de mate waarin een bepaalde stof in het productieproces werd aangewend. Het behoeft 

weinig toelichting dat stoffen die een belangrijk aandeel in het productieproces hadden zwaarder 

moeten doorwegen dan stoffen die in geringere mate werden aangewend. Omdat het aandeel 

van een bepaalde stof in het productieproces moeilijk in een cijfer te gieten is, kan men het 

procesaandeel enkel schatten. Ten einde schattingsfouten te reduceren, voerde Nieuwkoop 

enkele klassen in die het mogelijk maken een zo objectief mogelijke vergelijking tussen de 

verschillende bedrijfsgroepen te maken. Hij onderscheidde achtereenvolgens de klassen ≤1, 2-5, 

6-10, 11-25, 26-50, 51-74 en ≥ 75546.  

 

- emissie van de stof in het productieproces (variabele e)  

Zoals we reeds uit de doeken deden, lagen morsen, overgieten en verspillen vaak aan de 

grondslag van historische bodemverontreiniging. Om de mate waarin dergelijke praktijken 

voorkwamen te kwantificeren, introduceerde Nieuwkoop de variabele e. Hij redeneert dat de 

economische waarde van een stof volgt uit hun gebruikswijze als grondstof, hulpstof, product, 

hulpproduct of afvalstof. Dit maakt dat bijvoorbeeld een afvalstof voor de fabrieksproducenten 

een geringere economische waarde had dan bijvoorbeeld de (eind)producten, waar de fabrikant 

zijn winst uit haalde. We mogen er van uitgaan dat met afvalstoffen minder bedachtzaam werd 

omgesprongen dan met bijvoorbeeld grondstoffen547.  

Ten tweede is ook de hanteerbaarheid van de stof, die Nieuwkoop correleert aan het fysische 

voorkomen van de stof, een belangrijk element bij de emissie. Omdat bijvoorbeeld de kans op 

morsen bij vloeistoffen groter is dan bij vaste substanties, beoordeelt Nieuwkoop dat vloeistoffen 

een groter gewicht in het rekenmodel moeten krijgen dan vaste stoffen548.  

                                                       
546 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 137  
547 Ibidem, pp. 138 – 139  
548 Ibidem, pp. 138 – 139 
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Door beide facetten op elkaar te betrekken, slaagde Nieuwkoop erin een tabel met de stofemissie 

naar gebruik en fase op te stellen. Omdat het bepalen van de stofemissie voor vele 

bedrijfsgroepen geen sinecure is, voerde hij drie kassen in; laag, middel en hoog549.  

Gebruikswijze Vast Vloeibaar 

Grondstoffen Laag Middel 

Hulpstoffen Laag Middel 

Producten Laag Laag 

Bijproducten Laag Middel 

Afvalstoffen Hoog Hoog 

 

- Gemiddelde bedrijfsgrootte (variabele g) 

Een volgende belangrijke variabele is de gemiddelde bedrijfsgrootte, waarmee het aantal 

tewerkgestelde werklieden binnen een bepaalde sector wordt bedoeld. In zijn 

bedrijvengroepstudies geeft Nieuwkoop het tewerkgesteld personeel voor vier peildata weer. De 

variabele g wordt finaal bepaald door de hoogste van deze vier uitkomsten te weerhouden550. 

Dit, en de onnauwkeurigheid van sommige van de door Nieuwkoop gebruikte volkstellingen, 

vereist evenwel het opstellen van verschillende klassen. Achtereenvolgens worden de 

categorieën 1, 2-5, 6-10, 11-20, 21-50, 51-200, 201-1000 en >1000 arbeiders onderscheiden551.  

 

- Gemiddelde levensduur van de bedrijvengroep (variabele l) 

Nieuwkoop omschrijft de levensduur van een bedrijvengroep als het tijdsinterval tussen de 

opkomst en het verdwijnen van de industriegroep. De bepaling van de ondergrens is doorgaans 

gebaseerd op de ontstaansdatum van het eerste bedrijf binnen de onderzochte bedrijvengroep. 

De bovengrens van deze variabele is vastgepind op 1950, tenzij er duidelijke indicaties zijn dat de 

desbetreffende industrietak vroeger ten ziele ging. Om de impact van dateringfouten op het 

eindresultaat te reduceren, voerde hij opnieuw klassen in, die een interval van tien jaar 

belopen552.  

 

                                                       
549 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 138 – 139  
550 Ibidem, pp. 140  
551 Ibidem, pp. 141 
552 Ibidem, pp. 141  
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Aan de hand van bovenstaande variabelen, stelde Nieuwkoop uiteindelijk de volgende formule 

op553: 
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De vervuilingcoëfficiënt wordt aldus verkregen door de bedrijfsgrootte en de levensduur te 

vermenigvuldigen met de som van een j-aantal stoffen waarvoor de vier variabelen, toxiciteit, 

bodemgedrag, procesaandeel en emissie, worden berekend. Meteen moeten we echter 

opmerken dat deze vervuilingcoëfficiënt an sich weinig betekenis heeft. De kracht van deze 

formule schuilt in de mogelijkheid tot het vergelijken van de verschillende coëfficiënten en dus 

ook van de verschillende bedrijven en/of sectoren. Met andere woorden kan men enkel door een 

vergelijking van twee of meer bedrijven of sectoren de prioriteit met dewelke de betreffende 

nijverheidstak of fabriek moet behandeld worden, bepalen. De invulling van de variabelen 

gebeurt door elke klasse een corresponderend getal aan te meten. Dat dit getal vaak volledig 

arbitrair vastgesteld is, verklaart waarom de uiteindelijke coëfficiënt niet absoluut mag begrepen 

worden.   

 

Toxiciteit  

A B C D 

1000 10 2,5 1 

 

Bodemgedrag 

B/E A D C/F/G/H/I/X 

4 3 2 1 

 

Procesaandeel 

≥75 51 – 74  26 – 50 11 – 25  6 – 10 2 – 5  ≤1 

75 51 26 11 6 2 1 

 

 

 

                                                       
553 Ibidem, pp. 146  
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Bedrijfsgrootte 

> 1000 201-1000 51 – 200 21 – 50 11 – 20 6 – 10  2 – 5  1 

1000 201 200 21 11 6 2 1 

 

Levensduur 

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

3.2. De toepassing van het rekenmodel op microschaal  

De bovenstaande formule is echter enkel van toepassing op het macroniveau. Omdat we op 

microschaal werken, moet de formule in de volgende zin worden omgebogen554:  
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__________________________________________________ 

Legende: 

iS = vervuilingscoëfficiënt voor bedrijf i 

i = volgnummer bedrijf (in casu 1 tot 14)  

Ji = aantal stoffen gebruikt in bedrijf i 

k = jaar (in casu ten vroegste 1850, ten laatste 1950)  

gki = gemiddeld aantal werklieden voor bedrijf i in jaar k 

tj = toxiciteit van de stof j 

b, = bodemgedrag van de stof j 

pkij = procesaandeel van de stof in bedrijf i voor het jaar k 

ekij = emissie van de stof in bedrijf i voor het jaar k  

___________________________________________________ 

De variabele g (bedrijfsgrootte) wordt in de door ons gemodificeerde formule ingevuld door het 

gemiddeld aantal werklieden, door het feit dat deze variabele bepaald wordt aan de hand van 

informatie uit de patentregisters, die in de dissertatie van Martine Bode in bijlage worden 
                                                       
554 Gebaseerd op: MARIN (M.), De lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op microschaal. Casus 
“Petroleum Zuid” en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (± 1900 – 1940), Gent, Universiteit Gent, 
pp. 54 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  
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weergegeven. In deze patentregisters is vanaf 1923 het exact personeelsbestand voor een bepaald  

bedrijf per jaar voorhanden. In principe zouden we dus voor elk jaar tussen het ontstaan en het 

verdwijnen van de firma de vervuilingcoëfficiënt moeten berekenen. Omdat dit het rekenmodel 

onnodig zou verzwaren, kiezen we ervoor de door ons bestudeerde 100 jaar op te delen in vier 

periodes van 25 jaar. In principe hadden we, net als Nieuwkoop, kunnen werken met klassen (cf. 

supra). We prefereren echter te werken met een gemiddeld aantal werknemers omdat 

gemiddeldes fluctuaties in het personeelsbestand bevattelijk weergeven. Dit maakt hen veel 

exacter dan categorieën. Het enige probleem is dat de patentregisters vóór 1923 grote lacunes 

vertonen, waardoor over het werkliedenbestand vóór dit jaartal quasi niets bekend is. In dit geval 

worden de personeelsgegevens, indien beschikbaar, uit de dossiers ‘de commodo et incommodo’ 

gedistilleerd. Maar deze hoofdbron laat het echter vaak afweten op dit punt. Indien beide 

bronnen, alsook de literatuur, geen informatie omtrent het werkliedenbestand weergeven, 

worden de gemiddeldes voor de periode vanaf 1923 toegepast op de periode ervoor.  

 

Het meest frappante verschil tussen de formule Nieuwkoop en de onze, is het wegvallen van de 

variabele l, die de totale levensduur van een bedrijvengroep uitdrukt. Omdat dit onderzoek op 

het individuele bedrijfsniveau, eerder dan op het sectorale niveau is toegespitst, wordt de factor 

‘levensduur’ bij de variabele g, die dan voor een bepaald jaar wordt berekend, ingecalculeerd. 

Doordat de verhouding tussen het gemiddeld aantal werklieden voor een cyclus van 25 jaar 

wordt berekend, gecombineerd met de wijzigingen in de productieprocédés of opslag van een 

bepaalde fabriek, heeft het invoeren van een variabele die slechts één tijdsfactor uitdrukt geen 

bestaansreden meer555. Het wegvallen van deze factor l, wordt gecompenseerd door de invoer 

van de indice k, die een bepaald jaar vertegenwoordigt.  

De overige variabelen worden rechtstreeks aan Nieuwkoop ontleend. De toxiciteit en het 

bodemgedrag worden letterlijk overgenomen uit de door Nieuwkoop opgestelde stoffentabel (cf. 

supra). Ook het bodemgedrag kan zonder problemen worden overgenomen omdat we in 

Gentbrugge ook te maken hebben met zandgronden. De variabele p (procesaandeel) wordt 

eerder benaderend vastgesteld, gezien het gegeven dat er geen accurate data omtrent het aandeel 

van een bepaalde stof in het productieproces voorhanden is. Daarom wordt het door Nieuwkoop 

gesuggereerde productaandeel in vele gevallen gewoon overgenomen. Wat de bepaling van de 

                                                       
555 MARIN (M.), De lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op microschaal. Casus “Petroleum Zuid” 
en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (± 1900 – 1940), Gent, Universiteit Gent, pp. 52 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  
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emissiewaarden betreft, kregen we bij het overwegen van de productiewijzigingen frequent te 

maken met aanvragen tot de oprichting van benzine-, nafta- of dieseldepots. Om te bepalen of 

deze stoffen als grond – of hulpstoffen moeten beoordeeld worden, beschouwden we de sector 

en/of het type bedrijf. Dit wil zeggen dat we ervan uitgaan dat bijvoorbeeld in het 

spoorwegbedrijf, benzine- en andere stoffen als grondstoffen moeten beschouwen omdat ze 

rechtstreeks in de dienstlevering werden aangewend. Indien het echter ging om een fabriek die 

met de opgeslagen benzine of dieselolie vrachtwagens voor de uitvoer of voor de aandrijving van 

machines gebruikte, kunnen we de brandstoffen als hulpstof beschouwen, omdat ze enkel voor 

de ‘bewerking’ van de grondstof of het product dienden.  

Een finale begeleidende opmerking bij het gebruik van de formule betreft het vervallen van de 

exponenten, omdat ze voor elke variabele werden gelijkgesteld aan 1. Dit kan, omdat we in deze 

dissertatie geen gevoeligheidsanalyse zullen implementeren. Deze gevoeligheidsanalyse, waar de 

impact van verschillende exponenten op de uiteindelijke berekening wordt getoetst, werd reeds 

door Jurgen Nieuwkoop en Matthieu Marin uitgevoerd. Omdat uit beide studies is gebleken dat 

het gewicht van de exponenten op de uiteindelijke resultaten gering is, kunnen we deze 

gevoeligheidsanalyse achterwege laten. 

3.3. Het rekenmodel in de praktijk: de uitwerking van een voorbeeld  

Bij wijze van voorbeeld wordt het rekenmodel hier uitgewerkt voor de blinkfabriek van 

Napoleon Rinskopf. Om dit te doen, moeten we in eerste instantie alle gegevens, waarmee de 

verschillende variabelen moeten worden ingevuld, vergaren. Om die reden zullen we, bij wijze 

van inleiding, een korte bedrijfsgeschiedenis schetsen aan de hand van informatie uit de 

literatuur en de dossiers ‘de commodo et incommodo’. In deze summiere inleiding zullen we 

enkel oog hebben voor de variabelen, waarvan de waarde kon wijzigen; zijde de bedrijfsgrootte 

en het procesaandeel van de gebruikte stoffen. Voor de bepaling van de factor g, komt het erop 

aan beide parameters met elkaar te combineren. Praktisch betekent dit dat elke periode van 25 

jaar waarbinnen het personeelsbestand wordt onderzocht, moet ‘doorsneden’ worden met de 

periodes waarin zich een productiewijziging voordeed. De volledige beschrijving van het 

productieproces is in het onderdeel met betrekking tot de poetsmiddelenindustrie te vinden (cf. 

infra).  
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De inrichting Napoleon Rinskopf werd in 1889 gesticht door de grootvader of vader van de latere 

burgemeester Robert Rinskopf. Deze onderneming was een voortzetting van het imperium dat 

de familie op de Kwaadham te Gent had uitgebouwd556. Hoewel het bedrijf Napoleon Rinskopf 

dus reeds in de 19de eeuw werd opgericht, verscheen de fabriek pas voor het eerst in 1914 in de 

vergunningsdossiers. Over de productietechnieken in de 19de eeuw zijn we met andere woorden 

niet ingelicht. Maar omdat schoencrèmes pas rond de eeuwwisseling werden uitgevonden, gaan 

we er van dat in 1889 schoensmeer via de verzeping van vetzuren en de uitzuivering van 

zwavelzuur gebeurde (cf.supra)557.  

Het verzoek uit 1914 betrof de verhoging van de hoeveelheid ontvlambare en gevaarlijke 

producten. Meer bepaald werd de opslag tot 500 liter methanolalcohol, 5 000 liter terpentijn, 500 

liter petroleum, benzine en white spirit, 5 000 liter oleïne, 1500 kilogram vaseline en 3000 liter 

niet verder gespecificeerde oliën opgedreven558.  

Tijdens het Interbellum, maakte de inrichting aanvankelijk een enorme groei mee. In 1923 

diende de fabrikant daarom een aanvraag in met het oog op het verhogen van de te bergen 

ontvlambare stoffen. Met de opgeslagen 500 liter methylalcohol, 5 000 liter terpentijngeest, 5 000 

liter petroleumessence, 5 000 kilogram oleïne, 1 500 kilogram vaseline en 3 000 liter minerale en 

ruwe oliën werden schoenblink, vernis, waspoeder, koperglans en inkt vervaardigd559. Door deze 

verhoging van het aantal geborgen stoffen, was de fabriek in de Kerkstraat echter te klein 

geworden. Daarom verpatste Robert Rinkskopf de gebouwen in de Kerkstraat aan zijn buur, de 

Clouterie et Tréfilerie des Flandres en kocht hij een pand aan de Oude Brusselse Steenweg aan. 

De verhoging van de productiecapaciteit liet ook een uitbreiding van het productenarsenaal toe. 

In de twintiger jaren van de 20ste eeuw veroverde Robert Rinskopf der markt met de merken 

ABC, Napoleon, Diable, Dixi, Belgica, Black en Diamantée560. In 1933 liet de fabrikant voor het 

laatst van zich horen. Omdat het wagenpark inmiddels was uitgebreid tot 15 auto’s en lichte 

vrachtwagens verzocht men de goedkeuring te verkrijgen voor het bergen van 2 000 liter nafta561. 

Maar vanaf het midden van de dertiger jaren ging het bergaf met de fabriek tot het bedrijf in 1937 

                                                       
556 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 343   [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
557 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 416  
558 PAG, 8/35 – 80  
559 PAG, 8/35 – 129  
560 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 344 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
561 PAG, 8/35 – 404  
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werd vereffend. Het faillissement was vermoedelijk het gevolg van de opkomst van groter en 

competitieve producenten als ‘ça-va-seul’562.  

 

Uit deze korte bedrijfsgeschiedenis blijkt dat de inrichting Napoleon Rinskopf een buitenbeentje 

was. De fabriek produceerde op twee verschillende plaatsen, waardoor we twee 

vervuilingcoëfficiënten – één voor de Kerkstraat en één voor de Oude Brusselse Weg – moeten 

berekenen. Ten tweede stoten we hier ook op een probleem in verband met het verloop van de 

productie tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het algemeen bracht de Eerste Wereldoorlog 

aanzienlijke schade toe aan het Belgisch productieapparaat. De meeste bedrijven werden 

ontmanteld of naar Duitsland overgebracht563. Daarom zullen we in de berekening de Eerste 

Wereldoorlog buiten spel zetten door de begindatum van de periode vóór de Eerste 

Wereldoorlog – hier van 1914 tot 1923 -, te vermeerderen met 4 (jaar). Voor de Tweede 

Wereldoorlog doen we dit niet, omdat het Belgisch productieapparaat in 1940 – 1945 grotendeels 

voor de Duitse bezetter produceerde564.  

Voor de invulling van de chronologische tabel (cf. infra), kunnen we dus twee periodes voor elk 

van de twee locaties onderscheiden. In de eerste tabel moeten we enkel rekening houden met de 

veronderstelde verandering in het personeelsbestand na 25 jaar. De eerste periode stopt dus in 

1914. De tweede periode vangt echter pas aan in 1918 omdat we de Eerste Wereldoorlog niet 

incalculeren. In de tabel met betrekking tot de fabriek op de Oude Brusselse Weg, moeten we 

geen rekening houden met een verandering in het personeelsbestand omdat de fabriek geen 25 

jaar produceerde, maar wel in de productie, door de uitbreiding met 2000 liter nafta.  

 

  Schematisering van het rekenmodel 

 

De werkhuizen in de Kerkstraat 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1889 – 1914 / 25 88 * 25 

1918 – 1923 / 5 88 * 5 

                                                       
562 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 344 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
563 BRACKE (N.), Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, Academia Press, 2005, pp. 147  
564 Ibidem, pp. 164  
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De bedrijfsgrootte (g) werd dus berekend door het gemiddeld aantal werknemers, hier 88, te 

vermenigvuldigen met de duur van de periode waarin het bedrijf actief was.  

Normaliter zouden we uit de beschreven bedrijfshistoriek de aard en het aandeel van de 

aangewende stoffen moeten kunnen distilleren. Omdat dit echter niet altijd mogelijk was, 

beriepen we ons voor de invulling van de stoffentabel op Nieuwkoops modelschema’s met 

betrekking tot de poetsmiddelenfabrieken. In het stoffenoverzicht wordt de emissie steeds tussen 

haakjes weergegeven565.  

Een eerste opmerking die bij dit stoffenoverzicht bij voorbaat dient te worden gemaakt, is dat de 

potentieel vervuilende stoffen niet a priori met giftige stoffen mogen worden gelijkgesteld. Een 

stoffelijke verbinding kan maar als een verontreiniging worden beschouwd als de concentratie 

ervan zo hoog is dat de natuurlijke bodemfuncties en/of de bestemming van het perceel worden 

bedreigd. Ook het bodemtype is een belangrijke factor in de bepaling van de toxiciteit van een 

stof566. Een tweede opmerking houdt verband met de exactheid van de tabellen. Omdat we bijna 

nooit ingelicht zijn over de precieze stoffen die in bepaalde fabrieken werden aangewend, 

moeten we quasi altijd een beroep doen op Nieuwkoops modelschema’s. Dit betekent dat we in 

de tabellen stoffen suggereren die misschien nooit werden aangewend. Met andere woordeen 

geeft het rekenmodel een ‘worst case scenario’ weer, waarvan de aantallen, verhoudingen en 

stoffen zeker niet absoluut mogen begrepen worden.  

 

Stoffen 1889 – 1914 

p / waarde 

1914 – 1923 

p / waarde 

Was (g)  2 – 5 / 2 

Paraffine (g)  2 – 5 / 2 

Vetzuren (g) 11 – 25 / 11  

Methanolalcohol (h)  2 – 5 / 2 

Terpentijn (h)  2 – 5 / 2 

Petroleum (g)  ≤ 1 / 1 

White spirit (h)  2 – 5 / 2 

Benzine (g)  2 – 5 / 2 

Vaseline (g)  2 – 5 / 2 

                                                       
565 De g staat voor grondstof, de h voor hulpstof, de p voor product en de a voor afvalstof. Bijproducten werden in 
onze casus nooit teruggevonden en kunnen dus buiten beschouwing gelaten worden.  
566 VAN DEN BRINK (W.J.), ‘Bodemsanering. Opruimen van een erfenis’, Natuur en Techniek, 1988 (2), vol. 56, pp. 124  
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Schoensmeer (p)  11 – 25 / 11 

 

Na het overzicht met betrekking tot de variabelen die doorheen de bedrijfsactieve periode aan 

verandering onderhevig kunnen zijn, meer bepaald g en p, is het de beurt aan de onveranderlijke 

grootheden. Hoewel de emissiewaarde e eveneens kan evolueren, wordt ze hier echter constant 

geacht.  

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Was D / 1 X / 1 Laag / 1 

Paraffine D / 1 E / 4 Laag / 1 

Vetzuren D / 1 X / 1 Middel / 2 

Methanolalcohol D / 1 I / 1 Middel / 2 

Terpentijn D / 1 E / 4 Middel / 2 

Petroleum C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

White spirit D / 1 E / 4 Middel / 2 

Benzine C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Vaseline D / 1 E / 4 Laag / 1 

Schoensmeer D / 1 E / 4 Laag / 1 

 

Bovenstaande cijfers worden als volgt in het rekenmodel ingepast: 

Si = 88 * 25 * (1 * 1 * 2 * 11) + [88 * 5 * (1 * 1 * 1 * 2 ) + (1 * 4 * 1 * 2 ) + ( 1 * 1 * 2 * 2 ) +       (1 * 

4 * 2 * 2 ) + (2,5 * 4 * 2 * 1) + (1 * 4 * 2 * 2) + (2,5 * 4 * 2 * 2) + (1 * 4 * 1 * 2) +  

(1 * 4 * 1 * 11)]  

Si = 115.280 

Deze uitkomst is echter enkel van toepassing op het perceel, gelegen in de Kerkstraat. Deze 

berekening moet worden herhaald voor de werkhuizen op de Brusselse Steenweg.  
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 Schematisering van het rekenmodel 

 

  De werkhuizen aan de Oude Brusselse Weg 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1923 – 1933 / 10 46 * 10 

1933 – 1937 / 4 46 * 4 

 

Na 1923 werden, voor wat de schoensmeer- en boenwasfabricage betreft, grotendeels dezelfde 

producten gebruikt als in fabriek in de Kerkstraat. Met andere woorden zijn deze stoffen, nog 

steeds van toepassing op de periode na 1923. Maar omdat er ook vernis op basis van lijnolie en 

harsen, alsook inkt op basis van roet en zware metalen werden vervaardigd, werd Nieuwkoops 

modelschema met betrekking tot de vernis- en drukinktindustrie toegevoegd. Daarnaast werd in 

het werkhuis aan de Oude Brusselse Weg ook waspoeder, op basis van (vloeibare) zeep en 

watervrije soda, aangemaakt. Bovendien werd ook een depot voor ruwe minerale olie of aardolie 

in de bestaande inrichting in gebruik genomen567.  

Additionele stoffen 1923 – 1933 

p / waarde 

1933 – 1937 

p / waarde 

Hars (g) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Roet (g) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Zeep (g) 26 – 50 / 26 26 – 50 / 26 

Inkt (p) 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 

Vernis (p) 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 

Minerale olie (aardolie) (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Nafta (h)  2 – 5 / 2 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Hars D / 1 X  / 1 Laag / 1 

Roet A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Zeep D / 1 X / 1 Middel / 2 

                                                       
567 PAG, 8/35 – 129  
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Inkt A / 1000 A / 1000 Laag / 1 

Vernis D / 1 E / 4 Laag / 1 

Aardolie C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Nafta D / 1 E / 4 Middel / 2 

 

Na berekening bekomen we een vervuilingscoëfficiënt van 210.828.988. Dit resultaat kan echter 

onmogelijk kloppen omdat we veronderstelden dat binnen 1 bedrijf eigenlijk twee (sub)bedrijven 

tegenwoordig waren; een poetsmiddelenfabriek en een vernis- en drukinktfabriek. De 

stofaandelen werden echter zowel voor de poetsmiddelen- als de inkt- en vernisfabriek op een 

productie van 100% bepaald. Dit maakt dat de fabriek 200% zou geproduceerd hebben, wat 

theoretisch onmogelijk is. Daarom zijn we genoodzaakt de procesaandelen voor beide 

bedrijfsactiviteiten te herschalen op 100%, door het eindresultaat (Si) eenvoudigweg te delen 

door het aantal veronderstelde bedrijfsactiviteiten, hier twee. Zodoende veronderstellen we dat 

de verf- en inkt- en poetsmiddelenfabricage elk 50% en dus samen 100% van de totale productie 

voor zich nemen. Bijgevolg blijkt een vervuilingcoëfficiënt van 105.414.494 een exactere 

benadering van de realiteit te zijn.  

Hiermee hebben we ook al een eerste probleem, verbonden met het onderzoek op microschaal 

blootgelegd. Indien een bepaald bedrijf verschillende hoofd- en/of nevenactiviteiten uitvoerde, 

gaan Nieuwkoops voorgekauwde procesaandelen niet volledig op. In principe zouden de 

procesaandelen in een dergelijk geval via een gewogen gemiddelde moeten herschaald worden. 

Dit wil zeggen dat men idealiter een onderscheid zou moeten maken tussen hoofd- en 

nevenactiviteiten, waarbij de stoffen gebruikt in nevenbewerkingen een kleiner relatief gewicht 

krijgen dan producten die in het kader van een hoofdactiviteit worden aangewend. Maar omdat 

er geen gronden waren om het relatieve gewicht van een hoofd- of nevenactiviteit te bepalen, 

werkten we hier niet met een dergelijke gewogen gemiddelde. De bronnen ‘de commodo et 

incommodo’ waren zo algemeen dat we niet konden uitmaken of een bepaalde bewerking als 

primaire of secundaire bedrijfsactiviteit werd uitgevoerd. Maar zelfs al beschikten we over 

dergelijke informatie, dan nog zouden we het exacte percentage dat een zekere nevenactiviteit 

binnen de totale productie innam, moeilijk kunnen bepalen. Om hier achter te komen dient men 

over bijvoorbeeld financiële gegevens te beschikken, die iets meer vertellen over de relatieve 

omzet die een bepaalde nevenactiviteit voor een bedrijf betekende. Degelijke gegevens zouden 

eventueel kunnen teruggevonden worden in bedrijfsarchieven. Voor een dergelijk bedrijfsgericht 
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onderzoek ontbraken ons jammer genoeg de tijd en de middelen. Vandaar dat we in dergelijke 

gevallen aannemen dat beide activiteiten een evenwaardig belang betrokken binnen de totale 

bedrijfsproductie.  

3.4. De bodem te Gentbrugge 

Een belangrijke factor in de bepaling van de aard en de omvang van de uiteindelijke potentiële 

bodemvervuiling is uiteraard de bodem zelf. Vooral het onderscheid tussen de bodemtypen met 

een goede of slechte doorlaatbaarheid, die al dan niet de verspreiding van de verontreiniging 

bewerkstelligen, is van groot belang568. Omdat er voor Gentbrugge reeds een dissertatie569 met 

betrekking tot de bodemgesteldheid is verschenen, zullen we hier kort stilstaan bij enkele 

overwegingen die verband houden met de bodemstructuur. Dirk Van Haelter reconstrueerde 

het Gentbrugse landschap en bodem aan de hand van het landboek uit 1758 en het primitief 

kadaster van 1835 en besteedde ruime aandacht aan verschillende vormen van landgebruik, de 

percelering, de bewoning, de agrarische structuur en de bodemassociatie570. Vooral op het laatste 

aspect, wordt in dit onderdeel dieper ingegaan.  

 

Gentbrugge is gelegen op de zuidrand van de zogenaamde ‘Vlaamse Vallei’. Toch wordt enkel 

het noordoostelijk deel van de gemeente tot deze Vlaamse Vallei gerekend. Door de ligging aan 

de zuidelijke grens van de Vlaamse Vallei is het zanddek er zeer dun. Het zandig Tertiair wordt 

in Gentbrugge en omstreken dan ook veelal dicht onder het oppervlak aangetroffen. Het gebied 

kan dus tot de groep van de zandlandschappen met invloed van tertiaire ondergrond gerekend 

worden571.  

De specifieke en verschillende bodemtypes zullen hier niet uitgebreid worden besproken, om 

reden dat deze zich gemakkelijker op kaart laten aflezen. Voor een volledig overzicht van de 

onderscheiden bodemtypes te Gentbrugge wordt verwezen naar het kaartmateriaal, dat op 

voornoemde studie werd gebaseerd (cf. afgedrukte kaartenbijlage, bodem te Gentbrugge). Het 

kaartmateriaal in bijlage is echter een zeer vereenvoudigde weergave van de bodemgesteldheid 

te Gentbrugge. Een meer exacte bodemkaart is beschikbaar op de website van Geo-Vlaanderen 

                                                       
568 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 103  
569 VAN HAELTER (D.), Gentbrugge 1758 – 1835. Een historisch – geografische studie aan de hand van het landboek 
en het primitief kadaster,, Gent, Universiteit Gent, 1984, pp. 98 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  
570 Ibidem, pp. 2  
571 Ibidem, pp. 17 - 18   
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(AGIV)572. Deze kaarten zijn echter zeer duur, vandaar dat ze niet in de ArcMap-applicatie 

konden worden uitgewerkt.  

 

Zandgronden worden gekarakteriseerd door een goede doorlaatbaarheid en een geringe 

absorptiecapaciteit voor kationen. Dit absorptievermogen van de bodem wordt hoofdzakelijk 

door het lumus- en humusgehalte van de grond bepaald. Zandgronden bezitten nooit meer dan 7 

tot 8% humus of lumus. In termen van potentiële bodempollutie betekent dit dat 

verontreinigingen zich zowel horizontaal als verticaal in de bodem kunnen verspreiden573. Deze 

vorm van vervuiling staat in de literatuur beter bekend als ‘diffuse verontreiniging’. De stoffen, 

die over een groter gebied, doch in kleinere concentraties voorkomen, kunnen niet enkel het 

grondwater ernstig aantasten, maar op termijn ook een verminderde bodemvruchtbaarheid met 

veroorzaken574.  

Zandgronden houden dus de mogelijke verontreiniging slechts een weinig vast. Enkel lokale 

leemlagen en broekvenen staan een mogelijke verspreiding van verontreinigingen in de weg575. 

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dergelijke lagen met een afremmende invloed ook in 

Gentbrugge aanwezig zijn576. We zullen dit aspect verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.  

Belangrijk bodemtypes, die vooral op onbebouwde stroken in het zuidwestelijk en oostelijk deel 

van de gemeente voorkomen, zijn de zogenaamde podzolgronden. Deze podzolgronden wijzen 

op de uit- en inspoeling van humus, ijzer en aluminiumverbindingen. Door het jaarlijkse 

neerslagoverschot spoelen deze stoffen uit de bovenste bodemlaag en worden ze in een diepere 

bodemlaag in geconcentreerde vorm verankerd. Vooral op mineralogisch arme en zure 

dekzandgronden is de uitspoeling sterk, wat resulteert in grijze, sterk ontijzerde 

loodzandlagen577. Dergelijke loodzandlagen zijn bij het bodemonderzoek in 1984 op de vroegere 

heidegebieden langs beide kanten van de Brusselse Steenweg teruggevonden. De bodem is er als 

gevolg van de loodzandkorrels grijs en bruin578. Belangrijk is dat de oerbank, zich tot een harde 

                                                       
572 http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/  
573 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 168 
574 VAN DEN BRINK (W.J.), ‘Bodemsanering. Opruimen van een erfenis’, Natuur en Techniek, 1988 (2), vol. 56, pp. 122  
575 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 168 
576 Deze afremmende lagen werden op kaart gezet onder de noemer ‘goed gedraineerde zandgronden met humus 
en/of ijzer B horizont’ (cf. kaartenbijlage of CD-ROM) 
577 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 110  
578 VAN HAELTER (D.), Gentbrugge 1758 – 1830. Een historisch-geografische studie aan de hand van het landboek 
en het primitief kadaster, Gent, Universiteit Gent, 1984, pp. 20 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  
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en slecht doorlatende laag ontwikkelde579. Deze slecht doorlatende laag kan dus in sterke mate de 

mogelijke bodemvervuiling gefixeerd hebben. Een categorisch onderzoek naar het voorkomen 

van dergelijke lagen is binnen het tijdsbestek van deze dissertatie niet mogelijk, temeer omdat de 

scriptie van Van Haelter op dit punt ook niet exhaustief is opgevat. Dit impliceert dat we enkel 

kunnen concluderen dat de Gentbrugse zandgronden de verspreiding van de vervuiling 

bewerkstelligden. Dit kan de kans op de contaminatie van het grondwater vergroot hebben 580. 

Toch kan deze proliferatie van de pollutie in bepaalde gebieden afgeremd zijn door harde en 

slecht doorlatende (podzol)lagen.  

                                                       
579 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 110  
580 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 111  
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4. Sectorale bespreking van en de toepassing van de ‘methode 
Nieuwkoop’ op de industrie te Gentbrugge 

4.1. Inleiding 

In het tweede hoofdstuk van het eerste deel gaven we reeds een algemene schets van de industrie 

te Gentbrugge. In dit onderdeel worden de verschillende sectoren en bedrijven gedetailleerder 

onder de loep genomen. Zoals de titel reeds uit de doeken doet, is het echter wel de bedoeling de 

potentiële bodemverontreiniging in het achterhoofd te houden. Daarom worden de in 

Gentbrugge aanwezige bedrijfstakken aan de hand van de door Nieuwkoop opgestelde 

prioriteitenlijst581 opgedeeld in weinig potentieel bodemvervuilende sectoren, potentieel 

verontreinigende bedrijfstakken en nijverheidssectoren met een hoge prioriteit. De beschrijving 

van de productieprocessen per bedrijvengroep wordt, waar mogelijk, gestoffeerd met de 

uitwerking van Nieuwkoops rekenmodel. De schets van de productieprocessen hebben we 

overigens zoveel mogelijk gebaseerd op de bronnen de commodo et incommodo. Op deze 

manier verhopen we vooral een aanvulling te kunnen bieden op de Nieuwkoops bedrijvenstudie.  

4.2. De weinig of niet-potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten 

Zoals in de probleemstelling aangehaald, werden in de databank voor industriële vervuiling 

enkel die bedrijven die door Nieuwkoop als potentieel bodemverontreinigend werden 

gecatalogeerd, ingevoerd. Toch bevat de databank nog steeds een aantal dossiers met betrekking 

tot sectoren die een verwaarloosbaar kleine kans op potentiële bodemvervuiling met zich 

meebrengen. Meer bepaald hebben we het hier over de vleesverwerkende nijverheid. Omdat het 

de bedoeling is een kort overzicht te geven van de belangrijkste bedrijfstakken in Gentbrugge, 

staan we hier toch kort stil bij deze weinig verontreinigende sector.  

4.2.1. De vleesverwerkende nijverheid en de slachterijen 

 

In Gentbrugge was de vleesverwerking op grote schaal, een vrij marginale bedrijfstak, die pas in 

het begin van de twintiger jaren van de 20ste eeuw opkwam. In totaal liepen slechts 6 aanvragen 

binnen voor de oprichting van een vleesfabriek. Het verzoek voor de oprichting van een 

                                                       
581 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 149 en 158 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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slachterij door Jozef Van Heghe werd daarenboven door de gemeentelijke en de provinciale 

overheid afgekeurd. Met andere woorden waren er te Gentbrugge maar vijf vleesfabrieken 

gevestigd.  

Nieuwkoop onderscheidt twee bewerkingen in het kader van deze bedrijfsgroep; de slachterijen 

en de vleesverwerkende bedrijven582. In Gentbrugge ging het in de meeste gevallen om 

slachterijen. Het daadwerkelijke bereiden van het vlees werd enkel door Louis Buyle, Jules 

Geirland en Etablissements De Groote-Provia uitgevoerd. Omdat de vergunningsdossiers uiterst 

schaars zijn met informatie over het productieprocédés, het aantal tewerkgestelde werklieden en 

dergelijke, is het moeilijk een beeld te krijgen van deze sector. We weten enkel dat de inrichting 

De Groote-Provia de eerste viool speelde. Op het moment van de aanvraag waren er 25 

werknemers in dienst, maar dit aantal werd verder uitgebreid tot 200583. De fabriek omvatte een 

slachterij, penserij, kokerij en enkele varkens- en koeienstallen. Het bedrijf had voornamelijk de 

productie van vleesconserven, gerookte en voorbereide vleeswaren en gezouten vleeswaren, het 

smelten van vetten en het bewerken van nevenproducten, zoals beendermeel tot doel584. Deze 

laatstgenoemde productie van beendermeel was in het licht van de potentiële 

bodemverontreiniging, veruit de meest verontreinigende. De lijm- en meelproducenten 

verwijderden het laatste vet immers met behulp van benzine. Ook het inmaken van het vlees in 

blik, dat vroeger uit ijzer met een dun laagje tin bestond, kon betrekkelijk vervuilend zijn585. 

Niettemin benzine en blik qua toxiciteit en bodemgedrag schadelijk zijn voor de bodem, mogen 

we ervan uitgaan dat de potentiële verontreiniging op deze terreinen relatief gering is. Beide 

hulpstoffen werden immers in beperkte mate gebruikt. Dit is meteen ook de reden waarom 

Nieuwkoop tot een lage vervuilingscoëfficiënt komt, en wij deze bedrijvengroep verder buiten 

beschouwing laten. 

 

 

                                                       
582 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 317 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
583 PAG, 8/35-714 
584 PAG, 8/35-714 
585 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 318 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 



 200

4.3. De potentieel bodemvervuilende bedrijfsactiviteiten 

4.3.1. De textielindustrie  

Deze voor Oost-Vlaanderen uitermate belangrijke industrietak, groepeerde enkele uiteenlopende 

activiteiten. In een uitgave van de Centrale voor Arbeidersopvoeding uit 1937 wordt de 

textielindustrie omschreven als ‘de nijverheid, welke voor doel heeft, de fabrikatie van draden, garen, 

geweefsels, artikelen van breigoed, kant- en netwerk, enz, welke vooral dienen moeten om aan de behoefte 

der kleeding en bekleeding te voldoen. Het textielprocessus vangt aan met het reinigen en zuiveren van der 

textielgrondstoffenen strekt zich uit tot aan de afwerking der voornoemde produkten. Het bevat 

verschillende groepen van bewerkingen, welke niet altijd afgescheiden zijn en die, in hun geheel, vier 

verschillende opeenvolgende hoofdtoestanden vertoonen586: 

1. De reiniging, het lenig maken en de voorafgaandelijke bereiding van de vezel 

2. De uittrekking en de wringing (tors) van de vezel, onder vorm van draad 

3. Het weven 

4. Het bleeken, het verwen, het drukken, de apprêtuur en de afwerking van het weefsel’ 

 

Nieuwkoop groepeert deze sector rond twee clusters. Enerzijds onderscheidt hij de 

basisbewerkingen spinnen en weven en anderzijds de textielveredelingsbedrijven, die hij echter 

catalogeert onder de sectoren die een hoge prioriteit genieten. Nieuwkoop suggereert echter dat 

weverijen en/of spinnerijen in Noord-Brabant doorgaans in combinatie met het 

veredelingsbedrijf voorkwamen, wat impliceert dat men bij elke textielfabriek beducht moet zijn 

voor de mogelijkheid tot potentiële bodemvervuiling587. Deze opmerking geldt echter niet voor 

de casus Gentbrugge, waar het weven en spinnen en de veredeling veelal twee gescheiden 

werelden waren. Dit maakt dat we ons voorlopig beperken tot de bespreking van de weverij en 

de spinnerij. De textielveredeling wordt later behandeld (cf. infra).  

 

In Gentbrugge waren voornamelijk katoen-, vlas-, of jutteweverijen aanwezig. Dit waren 

doorgaans echter vrij kleine bedrijfjes. De modale weverij werkte slechts met gemiddeld 1 tot 4 

weefgetouwen. De Gentse katoennijverheid werd namelijk gekenmerkt door decentralisatie en 

                                                       
586 TORCQ (M.), De Belgische Textielnijverheid. Haar belang en hare localisatie, Sint-Niklaas, De Dageraad, 1937, 
pp. 5  
587 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 167 



 201

kleinschaligheid. Omdat er nagenoeg geen sprake was van productieconcentratie, gebeurde het 

weven en spinnen doorgaans in kleine bedrijfjes, waar technologische vooruitgang geen prioriteit 

was588. Enkel de NV Etablissements De Porre was een uitzondering op deze regel. Hij stelde 

meer dan 300 werknemers tewerk. Ernest De Porre was één van de textielfabrikanten die eerst 

een textielfabriek uitbouwde in Gent en ze daarna naar het platteland verhuisde om er 

goedkoper te kunnen produceren. De in de Jules de Sint – Genoisstraat gevestigde firma legde 

zich voornamelijk toe op het produceren van katoen van eerste kwaliteit voor onder andere 

beddenlakens. De in 1907 gestichte weverij werd daarom in 1927 uitgebreid met een spinnerij, 

die meer dan 10 000 bobijnen omvatte. Ze vergaarde wereldfaam met de merken Ibis, Eléphant 

en Abeille. Het bedrijf werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig in de as gelegd. Maar de 

fabrikanten grepen deze tegenslag aan om zijn vooroorlogse productie te vervangen door een 

met ultramoderne machines en vernieuwende stoffen. Hiermee zouden Albert en Eugéne, zonen 

van stichter Ernest De Porre, geen windeieren leggen. In 1949 brachten ze het laken 

‘Featherweight’ op de markt. Enerzijds was dit laken even kwaliteitsvol als de zware lakens, 

maar anderzijds was het makkelijk te wassen, zeer licht en uitermate zacht. Wegens het groot 

succes lanceerde De Porre in 1954 het merk ‘Dépé’, dat dezelfde eigenschappen van 

Featherweight bezat, maar betaalbaar was voor de grote massa589.  

 

Spinnerijen waren er te Gentbrugge veel minder gevestigd. Dat de spinnerij te Gentbrugge een 

bijzonder onderontwikkelde sector was, was vermoedelijk een consequentie van het monopolie 

van de Gentse binnenstad op het spinnen. Tussen de Gentse textielmagnaten en de kleinere 

textielateliers op het omliggende platteland begon zich een taakverdeling af te tekenen. Daar de 

mechanische spinnerij een zeer kapitaalintensieve sector was en in aanmerking kwam voor 

bezitsconcentratie, bezat Gent het technisch alleenrecht op de spinnerij. De opkomende 

ondernemers in de kleinere satellietdorpen rond het Gentse beperkten zich daarom enkel tot de 

mechanische weverij (cf. supra)590.  

De spinnerijen en twijnderijen boden maar weinig kans op bodemvervuiling. Enkel hun soms 

zeer uitgebreid machinepark kon verontreiniging veroorzaken. Eens de balen ruwe en geperste 
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katoen in de spinnerij aankwamen, werden ze met machines van elkaar getrokken en gewassen, 

waardoor veel stof, korte vezels en plantaardig afval vrijkwamen. Vervolgens werden de 

katoenvlokken geopend en nogmaals gereinigd. In de kaarderij werden alle lange katoenvezels 

tot een gelijkmatige katoenstrook met parallelle vezels omgevormd. Na deze voorbereidende 

bewerkingen kon men het eigenlijke spinnen aanvatten, waarna het gesponnen garen werd 

getwijnd. Dit hield in dat verschillende afzonderlijke draden in elkaar werden gedraaid591.  

 

De grootste bodemvervuilers waren de weverijen, die ter versteviging van de gesponnen draden 

zetmeelhoudende middelen zoals aardappelmeel en/of tarwestijfsel aanwendden; ook wel de 

sterkpap genoemd. Belangrijke eigenschappen van deze sterkpap waren onder andere de 

stevigheid, kleef- en bindkracht van het goedje. Daarnaast moest deze pap verstevigend en 

doordringbaar werken en in opgedroogde toestand volledig doorzichtig, krachtig en taai zijn. 

Omdat de sterkpap met plantaardige organische middelen werd bereid, was het belangrijk om 

bederf te voorkomen. Dit bekwam men door onder andere zink-, magnesium-, of tinchloride, 

fenol, formaldehyde en salicylzuur aan de pap toe te voegen. Ter versoepeling en tegen de 

verzwaring van de draden gebruikte men talk, olie, glycerines en kaolien. De met sterkpap 

behandelde garens werden na opdroging volledig uitgewassen, zodat de vernoemde schadelijke 

stoffen in het afvalwater, dat vaak rechtstreeks in de bodem of in de rivieren werd geloosd, 

terechtkwamen592. Het sterksel kwam ook vaak in de bodem terecht via de vloeivelden waarop 

het afvalwater werd gestort, of door de lekke gemeentelijke riolering. Verspilling en morsen 

waren overigens ook niet uitgesloten593. 

 

Omdat de textielsector een zeer belangrijke nijverheid was voor Gent en haar omgeving, 

besloten we het rekenmodel op de Encollage Moderne, die zich toelegde op het prepareren van 

de draden voor de weverij, toe te passen. De Encollage Moderne of Banque des Industries Textiel 

opende haar deuren in 1926. Het productieproces werd als volgt omschreven: ‘Cette fabrication 

consiste à dévider du fil d'un écheveau et à l'enrouler sur des bobines. Ensuite à enrouler le fil venant des 

bobines sur des ensouples dans de la celle, pour donner plus de résistance au fil. Cette préperation accomplie 

le fil est vendu aux tissages594’.Uit deze omschrijving blijkt dat men inderdaad gebruik maakte van 
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de sterkpap, die grote gevaren kon opleveren voor het milieu. In 1928 laat de fabrikant nogmaals 

van zich horen. Er werd een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een ondergronds 

naftadepot met een capaciteit 1 500 liter595. 

 

 Schematisering van het rekenmodel 

 

Periode activiteiten bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1926 – 1928 / 2 20 * 2 

1928 – 1950 / 22 20 * 22 

 

Voor de indeling van de stoffentabel gingen we ten rade bij Nieuwkoop596. Dit leek verantwoord 

omdat alle productieprocessen zoals beschreven in dit overzichtswerk en in de door ons 

onderzochte dossiers overeenkwamen. Enkel de opslag van nafta werd aan het modelschema 

toegevoegd.  

Stoffen 1926 – 1928 

p / waarde 

1928 – 1950 

p / waarde 

Carboxymethylcellulose (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fenol (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Formaldehyde (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Polyvinylalcohol (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Salicylzuur (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Tinchloride (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Zinkchloride (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Nafta (h)  2 – 5 / 2 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Carboxymethylcellulose D / 1 X / 1 Middel / 2 

Fenol B / 10 E / 4 Middel / 2 
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Formaldehyde D / 1 X / 1 Middel / 2 

Polyvinylalcohol D / 1 X / 1 Middel /2 

Salicylzuur C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Tinchloride B / 10 A / 3 Middel / 2 

Zinkchloride C / 2,5 A / 3 Middel / 2 

Nafta D / 1 E / 4 Middel / 2 

 

Na verwerking van bovenstaande gegevens bekwamen we een vervuilingscoëfficiënt (Si) van 

84.320.  

4.3.2. De lederwaren- en schoenenindustrie 

Nieuwkoop onderscheidt met betrekking tot de lederindustrie twee verschillende takken. Ten 

eerste onderkent hij de leerlooierijen als een potentieel verontreinigende bedrijfsexploitatie met 

hoge prioriteit. In een leerlooierij werden huiden van runderen, schapen, geiten, paarden, 

varkens en dies meer via verschillende looiprocédés tot leder gemaakt597. Uit de dossiers ‘de 

commodo et incommodo’ blijkt echter dat dergelijke procédés ook werden toegepast op 

konijnenhuiden. Omdat de lederindustrie ernstige vervuiling kan teweeggebracht hebben, wordt 

deze nijverheidstak behandeld bij de bedrijftakken met een hoge prioriteit (cf. infra).  

Ten tweede onderscheidt Nieuwkoop de leder- en schoenenindustrie, die het leer, afkomstig van 

de leerlooierijen, verwerkte tot een gamma van uiteenlopende producten. Hoewel deze sector in 

Gentbrugge uitermate onderontwikkeld was – er waren immers maar drie schoen- en 

pantoffelfabrieken in de gemeente – zullen we deze sector toch kort bespreken.  

 

De schoennijverheid is een bij uitstek ambachtelijke nijverheid. Tot omstreeks het midden van 

de negentiende eeuw werden schoenen in huisnijverheid vervaardigd. Pas met het aantreden van 

grote en gespecialiseerde machinerie ontwikkelden deze kleine bedrijfjes zich tot grotere 

eenheden. De belangrijkste implicatie hiervan was dat alle belangrijke bewerkingen zoals het 

snijden, schaven, splitsen, stikken, nagelen, lijmen, modelleren en versieren gemechaniseerd 

werden en in de serieproductie werden ingekapseld598.  
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Doorgaans lieten de vergunningsdossiers maar weinig doorschemeren met betrekking tot de 

productieprocédés, waardoor we enkel een beroep konden doen op de literatuur.  We kunnen er 

echter wel vanuit gaan dat het leer reeds bewerkt werd aangekocht. Eventueel werd het leder 

dan in de fabriek ingesmeerd met olie of albumine of ontvet met nafta. Alvorens men de 

eigenlijke schoenenproductie kon aanvatten, werd de ledergrondstof voor de versteviging 

behandeld met paraffine en/of stearine. Vervolgens werden de stukjes leer met behulp van 

patronen in de goede vorm gesneden, geschaafd en afgesplitst. Dit hield in dat men de leerrand 

voor de mooie afwerking schuin knipte zoadat er een v-vormig kanaaltje ontstond. Zodoende 

kon men scherpe hoeken vervaardigen. Anderzijds werd het leer ermee verdund599. Het grote 

gevaar voor het milieu schuilde echter grotendeels in de randafwerking, die bestond uit het 

kleuren, verstevigen en het oppoetsen met lijmwater en was. Ook voor het samenvoegen van de 

afzonderlijke stukjes leer werden vaak lijmen gebruikt, waarna het leder werd gestikt met 

katoenen of linnen was- of pekdraad en het vastgespijkerd werd met nagels of spijkers. 

Uiteindelijk werd het bekomen half-fabrikaat verstevigd met stijfsel of viltpapier en gemodelleerd 

door het in koud water onder te dompelen en terug te laten drogen na machinale of handmatige 

vervorming. Vaak werden de schoenen afgewerkt met verven, perforaties en dies meer600.  

Nieuwkoop suggereert dat de potentiële bodemvervuiling als gevolg van deze industrie naast het 

gebruik van oppoets-, lijm- en polijstmiddelen voornamelijk in het gebruik van een groot 

machinepark schuilt, waardoor verontreinigingen door brandstoffen, kolenassen, smeeroliën en 

ontvettingsmiddelen te verwachten zijn601. Deze opmerking gaat echter enkel voor de Anciens 

Etablissements De Paepe, die ongeveer 1 000 kilogram leder en 200 kilogram vilt per dag 

verzette en 20 à 25 werknemers tewerkstelde om de tientallen machines te bedienen602. In de 

andere schoenfabriek van Joseph Bauters bediende de eigenaar zelf de twee machines die hij in 

gebruik had603.  

4.3.3. De chemische nijverheid 

Het bestuderen van de chemische nijverheid is geen sinecure. In tegenstelling tot de duidelijk 

omlijnde sectoren zoals de machinenijverheid, metaalindustrie enzovoort, was de chemische 

nijverheid zeer divers en groepeerde ze een groot aantal bedrijvengroepen. De meeste takken 
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binnen de chemische sector raakten in een stroomversnelling door de ontwikkeling van de 

Belgische soda-industrie. Bovendien profiteerden verschillende groepen binnen de chemische 

nijverheid van belangrijke afnemers als de textiel- en glasindustrie (cf. infra) die in eerste helft van 

de 19de eeuw furore maakten604. Omstreeks het midden van de 19de eeuw nam het 

arrondissement Gent ruim 1/6 van het totaal aantal chemische bedrijven voor haar rekening. 

Deze suprematie had ze dan ook grotendeels te danken aan de enorme belangrijkheid van de 

textielindustrie in de provincie (cf. supra)605.  

Niet toevallig behoorden de Gentbrugse industriële debutanten tot de chemische sector. Deze 

scheikundige bedrijven richtten zich voornamelijk op de fabricage van secundaire chemische 

producten zoals kaarsen, rubber, schoensmeer en dies meer. Maar de scheikundige nijverheid 

was in de eerste helft van de 19de eeuw een slecht uitgeruste tak. Slechts 1 fabriek op 15 was 

uitgerust met stoommachines. De meeste fabrikanten stelden bovendien slechts gemiddeld 3,5 

arbeiders tewerk; wat veel minder was dan de andere traditionele sectoren606. Dit maakte dat de 

allereerste Gentbrugse fabriekjes in wezen éénmansbedrijven waren. Dit beeld stemt overeen 

met wat het algemene beeld dat we van de 19de-eeuwse industrie te Gentbrugge schetsten (cf. 

deel 2, hoofdstuk 1). Pas met de injectie, als gevolg van de ontdekking van het Leblanc procédé, 

nam de Belgische chemische industrie in belangrijkheid toe en stelde ze ook steeds meer 

werklieden tewerk607. In Gentbrugge nam de chemische industrie pas op het einde van de 19de 

eeuw meer arbeiders in dienst. Deze schaalvergroting ging daarenboven gepaard met het verval 

van de oude en de opkomst van nieuwe scheikundige takken in de gemeente. Zo was de 

kaarsenindustrie in de tweede helft van de 19de eeuw een belangrijke gemeentelijke 

vertegenwoordiger van de chemische nijverheid. In een tijdsbestek van amper 10 à 15 jaar 

werden drie kaarsenfabrieken en één roetsmelterij uit de grond gestampt. Maar met de aanvang 

van de Tweede Industriële revolutie verdween deze branche en ruimde ze plaats voor meer 

dynamische bedrijvengroepen zoals de bleekwaterfabrieken, schoensmeernijverheid en 

dergelijke. Kortom, de Tweede Industriële Revolutie, ging te Gentbrugge gepaard met het 

verdwijnen van de eerder ‘ambachtelijke sectoren’, zoals de kaarsen en zeepfabricage.  
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4.3.3.1. De kaarsenfabricage 

Als gevolg van het snelle verdwijnen van de kaarsenindustrie te Gentbrugge (cf. supra), nam de 

kaarsennijverheid geen hoge vlucht en werd er nooit op grote schaal geproduceerd. Als gevolg 

van haar ambachtelijk karakter werden in de gemeente enkel de oudste kaarsen, meer bepaald de 

vet-, smeer- of talkkaarsen, vervaardigd. Het talk of vet uit de buikholte van runderen, werd 

gereinigd door het te koken. Vervolgens werd de talk om een katoenen pit, doordrenkt met 

boorzuur en zwavelzurige ammonia of ammoniumfosfaat, tot een kaars gegoten608.  

 

Nieuwkoop onderscheidt twee productieprocessen met betrekking tot het voortbrengen van 

kaarsen; het proces De Milly, dat voor het eerst in Parijs in 1831 werd aangewend, en het proces 

Wilson, waarop pas later werd overgeschakeld609. Vermits de kaarsenfabricage te Gentbrugge 

een uitloper was van de pre-industriële of ambachtelijke nijverheid (cf. supra), mogen we er van 

uitgaan dat enkel het proces Milly werd aangewend. De dossiers bevestigden dit vermoeden.  

In de eerste plaats onderwierp men het gesmolten ruw rundervet aan een bereiding met 

kalkmelk in een vat, zodat men een soort kalkemulsie, ook wel kalkzeep genoemd, verkreeg610. 

In tegenstelling tot wat Nieuwkoop611 poneert, werd dit proces ook vóór 1855 reeds in gesloten 

vaten uitgevoerd. Dit had als gevolg dat men vóór het midden van de 19de eeuw niet 

noodzakelijk meer kalk nodig had dan later in de 19de eeuw. Deze kalkemulsie werd na 

toevoeging van zwavelzuur ontleed in vetzuren en sulfaten, waaruit men onder hoge 

hydraulische druk stéarine en oleïne bekwam612. Het proces Milly omvatte ook de distillatie van 

deze verkregen zwarte massa, met het oog op de productie van witte stéarine613. Er zijn echter 

sterke aanwijzingen dat dit proces in Gentbrugge pas later werd ingevoerd. De kaarsenfabrieken 

die rond 1852 reeds bestonden, witten de zwarte stéarine nog niet. Dit kwam duidelijk naar 

voren in het dossier van de kaarsenfabriek van de Gebroeders Luyckx, die in 1856 een wijziging 

in de productie wenste door te voeren. Deze productieverandering had precies betrekking op het 

                                                       
608 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 418 
609 Ibidem, pp. 418  
610 RAG, Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1478  
611 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 418 
612 RAG, Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1478 
613 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 418  



 208

witten van de stéarine. Er werden enkele machines in gebruik genomen voor het witten en de 

‘stearinisatie’ van de talk, door de distillatie via stoom en sulfaatzuren614.  

Uit de achtergebleven stéarinepik, een soort teerachtige substantie, werd in sommige gevallen 

gas als bijproduct geproduceerd615. In Gentbrugge gebeurde dit pas vanaf de zestiger jaren van de 

19de eeuw. In de kaarsenfabriek van Rachel Verleye werd dit gas inderdaad gewonnen uit ‘la 

matière goudronneuse’, afkomstig uit het residu van de vette substanties. Alvorens het gas naar de 

gazometer ging, passeerde het door cokes, die het gas filterden. Voor de verdere zuivering werd 

het gas door de kalkoven gejaagd. Daarbij werden eveneens ammoniakwateren verkregen, die 

doorgaans in gesloten vaten werden geloosd. Wegens de kleinschaligheid van deze 

nijverheidstak, werd het bekomen verlichtingsgas enkel aangewend tot het verlichten van de 

kaarsenfabriek 616.  

 

Nieuwkoop maakt enkel gewag van de enorme stank van de zwavelzurige dampen bij het 

verzepen en de acroleïnedampen, die ontstonden bij de droge verhitting van vetten en oliën617. 

Dergelijke gassen ontsnapten natuurlijk direct in de lucht en, hoewel ze schadelijk konden zijn 

voor de gezondheid, tastten ze de bodem dus niet aan. De geringe kans op bodemvervuiling hing 

verder nog samen met de kleinschaligheid van deze sector en de geringe toxiciteit van de 

stoffen618. Enkel de ammonia, die als afvalstof uit de gasproductie werd verkregen, kon de bodem 

in geringe mate bezoedelen.  

4.3.3.2. zeep-, was- en reinigingsmiddelenindustrie 

Ook de zeepziederij was een restant van de pre-industriële nijverheid. Zoals we reeds in het 

tweede onderdeel met betrekking tot de industriële hinder zagen, telde Gentbrugge slechts 

enkele zeepziederijen, die daarenboven een minimum aan personeel tewerkstelden. Doorgaans 

waren de zeepziederijen in de gemeente kleine éénmans- of familiebedrijfjes waar zeep nog op 

handmatige wijze werd vervaardigd. 

De techniek van het zeepzieden bestond uit de alkalische hydrolyse van vetten en het uitzouten 

en afkoelen van de zeep. De (dierlijke) vetten werden in een oplossing van soda en potas met 

                                                       
614 RAG, Provincie Oost-Vlaanderen 1850 – 1870, 1487  
615 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 418 
616 RAG, Provincie Oost-Vlaanderen 1830 – 1850, 1504  
617 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 419  
618 Ibidem, pp. 419  
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water geloogd en gekookt in open ketels. Hieruit werden, afhankelijk van het gebruik van 

natrium- of kaliumzouten, zachte of harde zepen verkregen619. De productie van zeep kon 

gebaseerd zijn op verschillende grondstoffen. In het atelier van Ingelse werd de zeep uit soda en 

roetvet vervaardigd. Vervolgens werden de stoffen in de kookketel bewerkt en na afloop 

verwarmd in een steenkooloven620. In de inrichting van Raymond Naniot daarentegen, werd de 

zeep bereid middels het verwarmen van lijnolie en potasloog621. Het verschil in grondstoffen had 

vermoedelijk te maken met het soort zeep dat men produceerde. Ingelse produceerde witte zeep 

en waspoeder, terwijl Naniot zich toelegde op de vervaardiging van bruine zeep. In beide 

gevallen werd echter soda gebruikt, wat betekent dat na het verzepen ook keukenzout aan de 

zeepoplossing werd toegevoegd. Door het uitzoutingsproces, vlokte de zeep uit, waardoor ze op 

het vloeistofoppervlak kwam drijven. De aldus verkregen zeep werd de kernzeep genoemd; de 

onderliggende vloeistof, het onderloog622. In de inrichting van Ingelse werd voor de 

vervaardiging van waspoeder de aldus verkregen vloeibare zeep nog vermengd met watervrije 

soda, zodat de vloeibare massa uitkristalliseerde tot poeder623.   

 

Nieuwkoop oppert dat vooral de kleurstoffen die men in sommige gevallen aanwendde, 

schadelijk konden zijn voor de bodem624. Aanwijzingen voor het gebruik van dergelijke 

kleurstoffen in de Gentbrugse zeepziederij zijn er evenwel niet; vandaar dat we er van mogen 

uitgaan dat deze sector, net als de kaarsenindustrie, wegens haar kleinschaligheid en ambachtelijk 

karakter niet al te belastend voor het milieu kan zijn geweest.  

4.3.3.3. De poetsmiddelenfabrieken 

De poetsmiddelenfabrieken worden door Nieuwkoop bedrijfsindeling onder de weinig potentieel 

bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten gecatalogeerd (cf. supra). Toch behandelen we deze 

sector in dit onderdeel omdat er te Gentbrugge een aantal ‘verzwarende’ activiteiten binnen deze 

nijverheidstak werden uitgevoerd.  

De blinknijverheid betrok binnen de Gentbrugse economie een zeer bijzondere plaats. De sector 

dankte haar belangrijkheid aan de voormalige Gentbrugs burgervader Robert Rinskopf, wiens 

                                                       
619 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 409  
620 PAG, 137/29  
621 PAG, 8/35-381 
622 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 409  
623 Ibidem, pp. 409  
624 Ibidem, pp. 410  
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familie zich tot een bijzondere speler op deze markt ontpopte. Rinskopfs fabriek werd echter zo 

groot, dat men zich vanaf de twintiger jaren van de 20ste eeuw niet meer beperkte tot het 

produceren van boenwas en schoensmeer, maar ook de productie van inkt, vernis en waspoeder 

aanvatte (cf. supra).  

Het voorname belang van deze sector staat echter in schril contrast met de beschikbare 

informatie over de productieprocessen in de bron en/of de literatuur. Er is enkel bekend dat 

vóór de komst van de chemisch bereide schoensmeerfabrieken, mengsels van roet en ei werden 

gebruikt om schoenen in te smeren. Deze hadden als groot nadeel dat ze bij het geringste vocht 

begonnen op te lossen. De ontwikkeling van schoensmeer uit het logen en verzepen van 

vetzuren en de zuivering met zwavelzuur, trachtte dit probleem op te lossen. Maar deze laatste 

techniek was bijzonder schadelijk voor het leder door het zwavelige zuur dat men gebruikte. 

Vanaf 1900 werd dit schoensmeer vervangen door de schoencrèmes, waarin de vetzuren werden 

vervangen door een mengsel wassen en paraffine625.  

Omdat ook de dossiers niets over de aangewende productieprocédés vermelden, kunnen we 

Nieuwkoops benadering enkel aanvullen mits een goede kennis van de opgeslagen producten. In 

de blink-, vernis- en inktfabriek van Napoleon Rinskopf werd uit petroleum en oleïne een pasta 

gefabriceerd om metalen te polijsten. Daarnaast blijkt vooral terpentijn gebruikt te zijn om 

schoensmeer te produceren. Toch ligt het in de lijn van de verwachtingen dat heel wat meer 

stoffen in het productieproces werden aangewend. Er werd immers ook methanolalcohol, white 

spirit, benzine, vaseline en allerhande oliën opgeslagen (cf. supra)626. Uit het vergunningsdossier 

van Cotelle & Foucher dat, zij het op kleinere schaal, ook boenwas en blink produceerde, bleek 

dat de white spirit en de terpentijn voornamelijk als solventen werden toegevoegd aan 

allerhande plantaardige, dierlijke of minerale wassen627. Door de grootste concurrent van 

Napoleon Rinskopf, de fabriek The Fezzan Cie, werd een andersoortig arsenaal scheikundige 

producten aangewend.‘Voor het bereiden van boenwas en schoenpoetszalf wordt gebruikt: een 

zelfsluitende kneedmachine van 40 liter inhoud waarin de was verwerkt wordt met terpentijn. Bij deze 

fabricage worden als grondstoffen ongeveer 300 kg was en paraffine voorzien, alsook een stapel van 500 liter 

terpentijn, bevat in een ondergrondse houder van het systeem Gilbert & Barker of evenwaardig van 

waaruit de terpentijn naar de fabricatie-apparaten wordt overgepompt. Voor het bereiden van kuispoeder 

                                                       
625 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 416  
626 PAG, 8/35-80 en 8/35-129  
627 PAG, 8/35-404  
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gebruikt men een maaltoestel voor het malen van puimsteen, welke gemengd wordt met waspoeder628’. Dit 

verschil toont aan dat er vermoedelijk diverse productietechnieken voor het bereiden van 

schoensmeer en blink in gebruik waren.  

Alweer beschouwt Nieuwkoop de kleurstoffen als de grootste boosdoeners voor het milieu. De 

overige stoffen zoals was en paraffine, waren slechts in geringe mate belastend voor de bodem629. 

Van stoffen als terpentijn, white spirit, benzine en dergelijke wordt echter niet gesproken in het 

overzichtswerk. Daarom lijkt het verantwoord beide boenwas-, blink- en 

schoensmeerproducenten verder te analyseren. De fabrieken van Napoleon Rinskopf werden 

echter reeds als voorbeeld uitgewerkt (cf. supra), zodat we meteen kunnen overgaan tot de 

bespreking van de tweede schoenblinkfabriek The Fezzan Cie.  

 

In 1923 richtten De Hovere en Buggenhout een tapijtfabriek op aan de Brusselse Steenweg630. 

Het bedrijf legde zich toe op de handmatige vervaardiging van matten uit cocofiber. Enkel de 

spoelwinders werden machinaal aangedreven. Nadat de cocofiber tot deurmatten was geweven, 

gingen deze de verfbak in631.  

De twintiger jaren betekenden blijkbaar een voorspoedige periode voor The Fezzan Cie. In 1928 

breidde ze haar fabriek uit uit en ging ze de concurrentie aan met de fabriek van Napoleon 

Rinskopf. In de nieuw opgerichte schoenpoetsfabriek werd naast schoensmeer ook boenwas en 

schuurpoeder vervaardigd. De boenwas en schoensmeer werd verkregen uit een mengeling van 

was met terpentijn (cf. supra). In totaal werden 300 kilogram paraffine en 500 liter terpentijn 

opgeslagen. Het schuurpoeder werd vervaardigd door de toevoeging van puimsteen aan 

waspoeder632. De kleine hoeveelheden opgeslagen grondstoffen verraden echter de slechte 

concurrentiele positie waarin The Fezzan Cie zich op het einde van de twintiger jaren bevond. In 

1931 stelde het bedrijf nog slechts 1 werkman tewerk, terwijl men in 1924 nog 45 in dienst had. 

Een jaar later in 1932 ging de fabriek dan ook op de fles633.  

 

                                                       
628 PAG, 8/35-220 BIS  
629 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 416  
630 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 295   [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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632 PAG, 8/35 – 220 BIS  
633 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 295  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 



 212

  Schematisering van het rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1923 – 1928 / 5 27 * 5 

1928 – 1932 / 4 27 * 4 

 

Voor de invulling van de stoffentabel werden Nieuwkoops modelschema’s met betrekking tot de 

schoensmeer- en blinkfabricage weerhouden. Hierbij werden enkel zepen en verven toegevoegd, 

respectievelijk afkomstig van de fabricage van schuurzeep en het verven van de tapijten. Andere 

textielveredelingstechnieken waren niet van toepassing op de tapijtindustrie, vandaar dat geen 

beitsmiddelen en dergelijke in de stoffentabel werden ingecalculeerd.  

Stoffen 1923 – 1928 

p / waarde 

1928 – 1932 

p / waarde 

Was (g)  2 – 5 / 2 

Terpentijn (h)  6 – 10 / 6 

Verven (h) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Paraffine (g)  2 – 5 / 2 

Zepen (g)  6 – 10 / 6 

Schoensmeer (p)  11 – 25 / 11 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Was D / 1 X / 1 Laag / 1 

Paraffine D / 1 E / 4 Laag / 1 

Verven A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Terpentijn D / 1 E / 4 Middel / 2 

Zepen D / 1 X / 1 Middel / 2 

Schoensmeer D / 1 E / 4 Laag / 1 

 

Na berekening bekwamen we een vervuilingscoëfficiënt van 2.322.264.  

 

Naast deze blink- en schoensmeerfabrieken omvatte de poetsmiddelensector ook nog de 

reinigingsmiddelennijverheid, die weliswaar vrij dun bezaaid was in Gentbrugge. Daar 
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Nieuwkoop deze bedrijvengroep niet behandelt, wegens een lacune in de literatuur, trachten we 

toch aan de hand van de informatie uit de bronnen ‘de commodo et incommodo’ meer  inzicht 

te krijgen in deze sector. Hierbij dient meteen gezegd dat de informatie waarover we beschikken 

wel enkel betrekking heeft op de bleekwaterfabricage.  

 

De inrichting van Cotelle & Foucher was de voornaamste bleekwaterfabriek van Gentbrugge. 

Deze inrichting verscheen voor het eerst in de vergunningsdossiers in 1933. Het bleekwater werd 

toen nog bereid aan de hand van het zogenaamde ‘procédé van de dubbele ontbinding’. Dit hield in 

dat natriumcarbonaat (NaCO3) en chloorkalk in een roerkuip met water werden bewaard. Na de 

inwerking van beide scheikundige stoffen, verkreeg men een oplossing van natriumhypochloriet 

en een neerslag van natriumcarbonaat634. Maar binnen deze sector waren verschillende 

productieprocessen, die vaak binnen één en hetzelfde bedrijf naast elkaar werden uitgevoerd in 

gebruik. De fabrikanten van Cotelle & Foucher beslisten in 1933 ook bleekwater te bereiden 

door de verzadiging van een oplossing van natriumloog (NaOH) door een chloorstroom635. 

Daarnaast baatten Cotelle & Foucher vanaf 1933 eveneens een naftadepot uit636.  

Zoals gezegd, was de chemische sector bij de aanvang van de 20ste eeuw een bedrijfstak die aan 

een enorme verandering onderhevig was (cf. supra). Dit uitte zich ook in de vergunningsdossiers 

van Cotelle & Foucher, die een zestal jaar later haar bleekwaterproductie wijzigde. Vanaf nu 

werd de ‘javel’ door het inweken van chloorgas op een oplossing van sodaloog (NaOH) bereid. 

Het chloorgas werd initieel bewaard in ijzeren tanks en door middel van loodleidingen vond het 

gas zijn weg naar de bodem van een mengkuip waar loodzout in werd bewaard. Vervolgens 

werd het chloor aan de oplossing toegevoegd, waardoor men hypochloriete natriumcarbonaat, 

ook wel soda genoemd, verkreeg. Middels chemische processen verbond de chloor zich 

onmiddellijk met de oplossing, waardoor uiteindelijk natriumhypochloriet of ‘eau de javel’ werd 

gevormd637.  

Alvorens we overgaan tot de uitwerking van het rekenmodel, dient gezegd dat Cotelle & 

Foucher zich vanaf 1939 ook toelegde op de productie van schoenblink en boenwas. Hiervoor 

gebruikte de fabriek naast plantaardige en dierlijke was, 3 000 liter terpentijn, 3 000 liter white 

spirit en kleurstoffen638.  

                                                       
634 PAG, 8/35-404  
635 PAG, 8/35 – 404   
636 PAG, 8/35 – 404  
637 PAG, 8/35 – 404   
638 PAG, 8/35 – 682   
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Schematisering van het rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1933 – 1939 / 6 19 * 6 

1939 – 1948 / 9 19 * 9 

1948 – 1950 / 2 19 * 2 

 

Voor de invulling van de stoffentabel werd enkel en alleen een beroep gedaan op de dossiers met 

betrekking tot de bleekwaterfabricage.  

Stoffen 1933 – 1939 

p / waarde 

1939 – 1950 

p / waarden 

Chloorkalk (g) 6 – 10 / 6  

Nafta (h) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Loodverbindingen (loodzout) (g)  2 – 5 /2 

Was (g)  2 – 5 / 2 

Terpentijn (h)  2 – 5 / 2 

White spirit (h)  2 – 5 / 2 

Kleurstoffen (h)  2 – 5 / 2 

Natriumhypochloriet (p) 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 

Schoensmeer (p)  11 – 25 / 11 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Chloorkalk C / 2,5 C / 1 Laag / 1 

Nafta D / 1 E / 4 Middel / 2 

Loodverbindingen B / 10 A / 3 Laag / 1 

Was D / 1 X / 1 Laag / 1 

Terpentijn D / 1 E / 4 Middel / 2 

White spirit D / 1 E / 4 Middel / 2 

Kleurstoffen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Natriumhypochloriet C / 2,5 C / 1 Laag / 1 

Schoensmeer D / 1 E / 4 Laag / 1 
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Na de uitwerking van het rekenmodel bekomen we een totale vervuilingcoëfficiënt van 

44.550,25.  

4.3.3.4. De rubberverwerkende industrie 

In Gentbrugge was slechts één rubberfabriek, die zich beperkte tot de productie van rubber 

middels caoutchouc of natuurrubber, gevestigd.. De rubberfabriek van Pol De Schamphelaere 

kwam er immers reeds in 1882639. De oude, gebruikte rubber werd er eerst gewassen in warm 

water, waarna deze onder een courante waterstroom door twee perscilinders werd gehaald. In 

tweede instantie werden er een aantal hulpstoffen vermengd zoals zwavel, krijt, 

bariumhydroxide, menie, beenderroet en dergelijke. Daarna werd de rubbersubstantie onder een 

constante stoom van 140°C geperst en verwarmd640. Door de rubber te verhitten, verbond het 

zwavelzuur zich met de rubber. Deze verwarming werd ook wel het ‘vulcaniseren’ genoemd en 

was bedoeld om de rubber elastischer en minder temperatuurgevoelig te maken641.  

Met de aldus bekomen rubber werden allerhande producten, van buizen tot kinderspeelgoed, 

gemaakt. Ze werden verkocht in de winkels van Pol De Schamphelaere in de Donkersteeg en de 

Veldstraat te Gent642. De Schamphelaere zou met zijn vele reclamestunts in verschillende kranten 

wereldberoemd raken. Tussen 1849 – toen zijn fabriek nog in het Gentse gelegen was – en 1900 

behaalde het bedrijf maar liefst 5 medailles op ruim 26 tentoonstellingen643.  

4.3.4. De overige dienstverlening: de wasserijen 

Nieuwkoop begrijpt onder de categorie ‘overige dienstverlening’ onderwijs-, religieuze, 

maatschappelijke instellingen, maar bijvoorbeeld ook foto-ateliers en schoonmaakbedrijven. Een 

heel diverse industrietak dus, waaronder de wasserijen door het gebruik van schadelijke 

chemische stoffen als één van de meest potentieel verontreinigende kunnen worden begrepen.  

In Gentbrugge waren een behoorlijk aantal wasserijen gelegen, die hun activiteiten meestal 

uitbreidden met een ververij. Hoewel het chemisch wassen voor het eerst in Frankrijk in de jaren 
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twintig van de negentiende eeuw werd toegepast644, vestigden wasserijen en ververijen zich pas 

in de twintiger jaren van de 20ste eeuw te Gentbrugge. De kledingsstukken werden eerst 

gewassen in een oplosmiddel, waarvoor doorgaans nafta werd gebruikt. Daarna werden ze 

gespoeld en gedroogd. Deze chemische reiniging was bijzonder populair omdat na het wassen de 

kleren hun oorspronkelijke vorm behielden645.  

De oplosmiddelen die werden gebruikt, konden daarentegen wel een grote impact hebben op de 

verontreiniging van de bodem. De stoffen kwamen vrij tijdens de opslag, het gebruik of het lozen 

van het afvalwater of het distillatieresidu646. Om zware verontreinigingen uit te wassen, voegde 

men doorgaans nog een reinigingsversterker toe aan het oplosmiddel647. Het gebruik van 

dergelijke zepen werd echter niet in de dossiers teruggevonden.  

Zoals eerder reeds aangehaald, baatten de meeste wasserijeigenaars ook nog een ververij uit, 

waar ontkleurde of versschoten kledingstukken na de reiniging werden geverfd648. Voor een 

meer gedetailleerd overzicht van de gebruikte verfmiddelen en –processen wordt naar de 

textielveredeling verwezen (cf. infra). Wegens de hoge prioriteit van deze laatste bedrijvengroep, 

mogen we ervan uitgaan dat minstens drie van het totale aantal wasserijen, minstens even 

prioritair moeten behandeld worden. Omdat deze sector dus een grote impact op de bodem kon 

hebben, werd het rekenmodel op de grootste wasserij van Gentbrugge toegepast.  

 

De wasserij van Theodoor Merry was veruit de belangrijkste in Gentbrugge. Deze “lavanderie 

hollandaise” werd in 1901 opgericht in de Kapellestraat. Het eigenlijke oprichtingsdossier uit 

1901 werd nooit teruggevonden in het archief van de 8e afdeling. We kunnen echter wel met 

zekerheid stellen dat men minstens tot 1934 de kledij ontvette aan de hand van benzine (cf. 

infra). In 1925 vroeg men immers de goedkeuring voor de oprichting van een benzinedepot van 

2 000 liter. De benzine werd gefilterd en na gebruik in een apart lokaaltje naast de ververij 

gedistilleerd door middel van stoom onder lage druk. Daarnaast baatte men ook nog een ververij 

en strijkerij uit. In de wasinrichting werden in totaal 9 wasmachines, 4 zwiermolens, 6 

strijkmachines en vier persen, aangedreven door elektromotoren, gebruikt. In de ververij werd 
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nog een extra wasmachine en zwiermolen in gebruik genomen. In de drogerij werd enkel een 

‘tochtgever’ geplaatst die lucht uitblies om de stoffen te drogen649.  

De eerst volgende wijziging in de productie dateerde uit 1930. De fabrikant vroeg een 

vergunning aan om enkele elektromotoren te mogen inruilen voor een dieselmotor. Hiervoor 

werd 10 000 liter dieselolie opgeslagen. De overige machinerie bleef aangedreven door 

elektromotoren. Intussen was ook het aantal verfplaatsen tot twee toegenomen650.  

Omstreeks vier jaar later besliste men de ontvetting middels nafta of benzine in te ruilen voor het 

ontvetten middels ‘betachloruur’. Daarnaast werd er een post voor het autogeenlassen met 

vloeibare acetyleen, die in metalen bidons werd bewaard, voorzien. Deze laspost werd ingezet in 

de nieuwbakken garage met herstellingsplaats voor lichte vrachtwagens in de Hongarijestraat, 

vlak bij het pand in de Kapellestraat. Tot slot werd ook een nieuwe stoomketel van 100 m2 

verwarmingsoppervlakte, ter vervanging van de twee reeds bestaande stoomketels geplaatst 651. 

 

 Schematisering rekenmodel  

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1905 – 1925 / 20 100 * 20 

1925 – 1930 / 5 100 * 5 

1930 – 1934 / 4 100 * 4 

1934 – 1937 / 3 100 * 3 

1937 – 1941 / 4 120 * 4 

1941 – 1950 / 9 120 * 9 

 

De stoffentabel werd opgesteld aan de hand van Nieuwkoops modelschema met betrekking tot 

de wasserijen652.  

 

 

 

 

                                                       
649 PAG, 8/35 – 149 BIS  
650 PAG, 8/35 – 301  
651 PAG, 8/35 – 449 
652 NIEUWKOOP (J.), Potentiële bodemvervuiling op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 556 
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Stoffen 1905 - 1925 

p / waarde 

1925 – 1930 

p / waarde 

1930 – 1934 

p / waarde 

1934 – 1937 

p / waarde 

1937 – 1950 

p / waarde 

Benzine (h) 11 – 25 / 11 26 – 50 / 26 26 – 50 / 26   

Ammonia (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Gechloreerde 

koolwaterstoff

en (h) 

   26 – 50 / 26 26 – 50 / 26 

Kleurstoffen 

(g) 

2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Natriumhypoc

hloriet (h) 

   ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Organische 

zuren (h) 

≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Organische 

zuurstofverbin

dingen (h) 

≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Dieselolie (g)   6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Assen en 

slakken (a) 

   ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Benzine C / 2,5 E /4 Middel / 2 

Ammonia C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

B / 10 E / 4 Middel / 2 

Kleurstoffen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Natriumhypochloriet C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Organische zuren D / 1 X / 1 Middel / 2 

Organische 

zuurstofverbindingen 

D / 1 X / 1 Middel / 2 

Dieselolie C / 2,5 E / 4 Middel / 2 
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Assen en slakken A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

 

Na berekening werd een vervuilingcoëfficiënt van 5.861.740 bekomen.  

4.3.5. De papierindustrie 

De papierindustrie is één van de oudste nijverheden ter wereld. Uiteraard is er veel veranderd 

sinds de oude en middeleeuwse florerende papiernijverheid. De moderne papierfabricage 

bestond uit het vermalen van cellulosebevattende stoffen, het scheppen en tot slot het zeven van 

de papierbrij. Het grote gevaar voor de omgeving schuilde echter in de verschillende additieven 

zoals de vul-, lijm- en kleurstoffen, die aan de papierbrij werden toegevoegd653.  

 

Reeds in 1890 werd de oudste papierfabriek van Gentbrugge, de Papeteries Gantoises, nabij de 

Schelde opgericht. Deze fabriek legde zich aanvankelijk toe op de vervaardiging van papier uit 

lompen. Voor de productie van papier uit textiellompen was het onontbeerlijk dat de vodden 

eerst gesorteerd (bijvoorbeeld op kleur) en gereinigd werden. Eens ze in kleine stukjes waren 

versneden, werden ze gekookt in een oplossing van soda, waardoor al een beperkte verbleking 

en filtratie werd verkregen. Omdat deze bleking onvoldoende was, ondergingen de lompen na 

het malen nogmaals een bleking met chloorkalk of natriumhypochloriet. Daarna werden de 

stoffen gereinigd, gedehydrateerd en gedroogd654.  

In het dossier van de papierfabriek Papeteries Gantoises, werd naast textiellompen ook gewag 

gemaakt van de ‘opslag en verwerking’ van stro. Naar alle waarschijnlijkheid vond de bewerking 

van het halfproduct, niet enkel door de bewerking van lorren, maar dus ook door de bereiding 

van stro of hooi plaats655. De vervaardiging van stropapier was in bepaalde opzichten schadelijker 

dan de fabricage van lompenpapier omdat het de waterlopen – in dit geval de Schelde – waarin 

men het afvalwater loosde, sterk bevuilde met soda. Vooral het schuimachtig uitzicht van het 

met soda bevuild water, joeg de omwonenden schrik aan656.  

                                                       
653 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 382  
654 Ibidem, pp. 382  
655 RAB, Provincie Oost-Vlaanderen 1870 – 1900, 3/1339 
656 DEVOS (G), ‘Milieuverontreiniging door de industrie omstreeks het midden van de 19de eeuw’, Bijdragen tot de 
Geschiedenis. Liber Alumnorum Karel Van Isacker, 1980 (1-4), pp. 357  
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Nadat deze celstoffen waren bereid, kon men overgaan tot de eigenlijke papierproductie, die 

men door het ‘vervilten’ van de geïsoleerde vezels in een waterige substantie verkreeg657. Dit 

goedje werd in de Papéteries Gantoises bereid in de zogenaamde ‘hollander’. De hollander was 

een trog waarin een zware wals draaide. Zowel de bodem van de trog als de wals was met 

stompe messen bezet. De snijdende en wrijvende werking van deze messen rafelde de fibrillen in 

korte stukken uiteen658. 

De fabricage van papier door middel van oude lompen, werd gaandeweg vervangen door de 

papierproductie op basis van oud papier659. Dit was het geval in de papierfabriek van de 

Papeteries de L’Escaut, de erfgenaam – voortzetter van de Papéteries Gantoises. De grondstof 

bestond er uit een papierkoek, die ‘in geperste blokken op de koer zijn gestapeld. ‘Dit is de grondstof 

van het papier die in vernuftig samengestelde mekanieken, geweekt, gekookt en gekneed worden’660’. De 

grondstoffen werden fijngemalen en verbrijzeld, waarna ze tot een waterig deeg vermengd 

werden. Aan de pap werden tal van vulmiddelen, lijmmiddelen en kleurstoffen toegevoegd. 

Vulmiddelen moesten het papier dikker zachter en witter, minder transparant maken, een betere 

bedrukbaarheid geven661. In de Gentbrugse papierindustrie gebruikte men hier vermoedelijk 

cina-cley voor. Chinacley is de oude benaming voor kaolien, een krijtachtig mineraal uit de 

streek van de Chinese bergketen Gaoling.  

De grote hoeveelheden opgeslagen aluinsulfaat662 doen vermoeden dat men als lijmstof vaak 

dierlijke lijm en aluin gebruikte. Niet alleen absorbeerde het papier hierdoor minder en werd het 

beter beschrijfbaar, maar regelde ook de zuurtegraad (pH) van het papier663.  

Nadat de vulmiddelen goed waren ingewerkt, werd de papierdeeg van alle water ontdaan. De 

papierdeeg in de Papéteries de L’Escaut bestond uit maar liefst 50% water. Om dit hoog 

watergehalte te reduceren, werd de deeg eerst op een lijndoek en daarna op luchtledige 

toestellen gegoten. Uiteindelijk werd de bekomen ‘uitgedroogde’ stof op cilinders met 

dampverwarming opgerold om onder vorm van papier, waarvan het percentage water niet meer 

                                                       
657 DE REU (M.), Bibliotheekeconomie en Bibliografie. Deel 2: Materieel beheer van de collectie, Gent, Universiteit 
Gent, 2006, pp. 14  
658 RAB, Provincie Oost-Vlaanderen 1870 – 1900, 3/1339  
659 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 383  
660 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, RUG, 1985, bijlage VII [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
661 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek., 1993, pp. 383 
662 PAG, 8/35-208  
663 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 383  
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dan 5% mocht bedragen664, te worden verzameld. ‘De deeg wordt dan langs rollen geleid, naar een 

mekaniek met cylinders, waar zij op verschillende dikten en breedten, als papier wordt geperst. Op eene 

wonderlijke wijze wordt nu het papier gesneden en gedroogd. De arbeiders die deze bewerking besturen 

doen een ongezond en afmattend werk. De grondstof is dan tot papier vervormd en wordt vervolgens in 

“calanders” geglaceerd665’. Het satineren op de kalander had tot doel het papier gladder te maken666.  

 

De papierindustrie kon erg belastend zijn voor het milieu. Met het afvalwater, dat grote 

hoeveelheden papierresten en chemicaliën bevatte, werd vermoedelijk niet al te zorgzaam 

omgesprongen. Het afvalwater werd in afgietkommen omgeleid, alvorens het in de Schelde 

werd geloosd. De arbeidsopziener van het ministerie verklaarde dat het effluent van de 

Papéteries de L’Escaut nog steeds grote hoeveelheden kaolien en aluin bevatte en dus maar 

‘tamelijk zuiver in de Schelde werden ontlast667’. 

4.3.6. De spiegel- en glasfabricage 

De geschiedenis van de spiegelfabricage te Gentbrugge ging in 1902 van start wanneer de oude 

caoutchoucfabriek van Pol de Schamphelaere (cf. supra) van de hand werd gedaan aan ‘Meyvaert 

en Cie’, die het omvormde tot een spiegelfabriek. In 1907 nam het de vorm aan van een 

naamloze vennootschap, waarvan het bestuur werd waargenomen door Edmond De 

Schamphelaere, de vermoedelijke zoon van verkoper Pol De Schamphelaere. In 1931 begon het 

echter slecht te gaan met de fabriek, en in 1934 moest men gedwee de boeken neerleggen. In 

1937 werd de fabriek aan Albert Carnoy verpatst. Het bedrijf was echter definitief over haar 

hoogtepunt heen. Omdat Carnoy op kleinere schaal produceerde, betrok hij dan ook maar een 

klein deel van de vroegere fabriek668.  

 

De productieprocessen toegepast in de spiegelfabricage worden door Nieuwkoop in niet meer 

dan een tiental zinnen toegelicht. Om deze uiteenzetting aan te vullen, deden we een beroep op 

een Volksbibliotheekuitgave uit het midden van de 19de eeuw. Deze aanvullingen worden 

                                                       
664 PAG, 8/35-208  
665 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage VII [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
666 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 384  
667 PAG, 8/35 – 208  
668 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage XIV [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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praktisch uitgewerkt in de toepassing van het rekenmodel op de fabriek van Albert Carnoy. De 

beschrijvingen uit de Volksbibliotheekuitgave werden als leidraad genomen (cf. infra).  

Spiegels werden in de 19de en 20ste eeuw vervaardigd uit soda en kalk. Het fabriceren van spiegels 

was een bijzonder sinecure bezigheid, omdat het glas volledig kleurloos en egaal afgeleverd 

moest worden. Vooral de keuze van de grondstoffen was belangrijk. De Franse spiegelfabrieken, 

die in de 19de eeuw omzeggens de volledige wereld van spiegels voorzagen, gebruikten 

doorgaans 300 delen zand of witte kalksteen, 100 delen uitgedroogde koolzure soda, 43 delen 

gebluste kalk en 300 delen glasafval669. Vermits we in Gentbrugge te maken hebben met 

zandgronden, kunnen we er vanuit gaan dat in de spiegelfabriek van Meyaert en Carnoy zand als 

grondstof werd gebruikt.  

De vernoemde basisbestanddelen werden vervolgens in potten gesmolten en na 16 uur in 

vierkante kuipen overgegoten. Wanneer het glas voldoende zuiver en vast was, schonk men het 

vloeibare spiegelglas op een metalen tafel. ‘De kuip wordt opgeligt boven de tafel, vervolgens 

omgeworpen zodat het mengsel op de tafel valt, en zich als eene beek van lava uitstortende, door eene zware 

rol, in eene bedding van gelijke dikte uitgespreidt wordt670’. Daarna werd het geheel in de 

herbakkingsoven geschoven. Na deze tweede bakking werd de spiegel in de gewenste stukken 

gesneden. De spiegel was echter nog zeer oneffen. Het polijsten gebeurde door de spiegel op een 

tafel te bevestigen en met behulp van een andere spiegel en zand glad te schuren. In België 

werden de spiegels soms ook gepolijst met een ijzeren strekplaat. Wanneer beide spiegels even 

glad waren, verzachtte men ze eerst met fijner zand en vervolgens met in water 

ondergedompelde amaril. Het polijsten werd afgerond met een behandeling met 

‘ijzerverzuursel’671. 

Uiteindelijk werden de spiegels gefoelied. Een blaadje tin werd aldus op een met enkele druppels 

kwik ingewreven tafel bevestigd. Hierop werd een dikkere laag kwik gegoten, waarin het stuk 

glas werd gedrenkt. Het kwik ontweek en na ongeveer een dag liet men de spiegelplaat 

uitdruppen672. Tot slot werd het spiegelglas met het oog op het verlichten van de spiegel met niet 

minder dan 50% geslepen673.  

                                                       
669 ‘Glasblazerij, spiegelfabricage, porselein en aardewerk’, Volksbibliotheek, Amsterdam, Weijingh en Van Der Haart, 
1855, pp. 21 – 24  
670 Ibidem, pp. 21 – 24  
671 Ibidem, pp. 21 – 24  
672 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 434  
673 Glasblazerij, spiegelfabricage, porselein en aardewerk’, Volksbibliotheek, Amsterdam, Weijingh en Van Der Haart, 
1855, pp. 21 – 24 
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Albert Carnoy baatte daarnaast nog een verzilveratelier uit. Omstreeks het midden van de 19de 

eeuw raakte reeds een verbeterde wijze om zilver op glas neer te slaan in gebruik. Men liet het 

zilver middels een oplossing van schietkatoen, of stoffen als suiker, kali of mannite op het glas 

neerslaan. Aan een salpeterzure zilveroplossing voegde men vervolgens ammonia toe, zodat de 

neergeslagen zilveroxyde zich terug oploste. Wanneer het geheel droog was, smeerde men er 

potlood, bruinsteenpoeder op en behandelde men de spiegel met het galvanotoestel674.  

 

We mogen aannemen dat alle hierboven beschreven productietechnieken ook in de inrichting 

van Albert Carnoy plaatsvonden. De enige wijziging in het productieproces die we 

tegenkwamen, situeerde zich in 1946, wanneer men besloot de huidige fabriek uit te breiden met 

een groter zand- en glasdepot. Daarnaast werd ook een aparte ruimte voor de opslag van het 

afvalzand voorzien. Tot slot werd ook het machinepark uitgebreid tot 6 elektromotoren675.  

 

  Schematisering rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1937 – 1946 / 9 10 * 9 

1946 – 1950 / 4 10 * 9 

 

Deze voorgaande tabel schetst echter een zeer minimalistisch beeld van de activiteiten. We 

weten immers dat de spiegelfabricage reeds sinds 1902 op hetzelfde terrein werd uitgevoerd, wat 

maakt dat we eigenlijk 35 jaar dat er veel grotere hoeveelheden werden geproduceerd, zomaar 

buiten beschouwing laten. Teneinde toch een beter zicht te krijgen op de mogelijke vervuiling 

als gevolg van de activiteiten, nemen we de voorgaande periode vanaf 1902 ook in de berekening 

op. Dit kan, omdat de scriptie van Martine Bode een goed beeld geeft van het personeelsbestand 

bij Meyvaert & Cie en de Miroirteries des Flandres. We kunnen echter wel geen veranderingen 

in het productieproces in overweging nemen, omdat we met betrekking tot de allervroegste 

activiteiten niet ingelicht zijn.  

 

 

                                                       
674 Glasblazerij, spiegelfabricage, porselein en aardewerk’, Volksbibliotheek, Amsterdam, Weijingh en Van Der Haart, 
1855, pp. 21 – 24  
675 PAG, 8/35 – 933  
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Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1906 – 1927 / 21 111 * 21 

1927 – 1934 / 7 30 * 7 

 

Voor de invulling van de stoffentabel baseerden we ons hoofdzakelijk op de beschrijving van het 

productieproces in de Volksbibliotheekuitgave uit het midden van de 19de eeuw (cf. supra).  

Stoffen 1906 – 1950 

p / waarde 

Tinfolie (g) 2 – 5 / 2 

Kwik (g) 2 – 5 / 2 

Ammonia (g) 2 – 5 / 2 

Nitrieten (g) 2 – 5 / 2 

Zilververbindingen (g) 2 – 5 / 2 

Alcohol (h) 2 – 5 / 2 

Roet (h) 2 – 5 / 2 

Assen en slakken (a) ≤ 1 / 1 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Tin(folie) B / 10 A / 3 Laag / 1 

Kwik A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Ammonia C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Nitrieten C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Zilververbindingen B / 10 A / 3 Laag / 1 

Alcohol D / 1 X / 1 Middel / 2 

Roet A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Assen en slakken A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

 

Na verwerking bekwamen we een vervuilingcoëfficiënt van 3.498.720 voor de fabriek van Albert 

Carnoy. Zoals reeds eerder vermeld, kan de vervuiling op terrein van de voormalige 

spiegelfabriek ernstiger zijn (cf. supra). De totale vervuilingcoëfficiënt van het pand of perceel 

werd op 64.848.624. geraamd.  
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4.3.7. De meubelindustrie 

De meubelindustrie behield doorheen de 19de en het eerste kwart van de 20ste eeuw grotendeels 

haar ambachtelijk karakter. Pas vanaf de jaren ’20 groeiden enkele kleinere meubelbedrijfjes uit 

tot gemechaniseerde grootbedrijven676.  

De houtfabricage wordt door Nieuwkoop eerder beperkt geïnterpreteerd. Een voor Gentbrugge 

belangrijke sector binnen de houtindustrie waren de lijsten- en de kaderfabrieken. 

Vanzelfsprekend leunde deze sector het dichtst aan bij de meubelfabrieken. Methodologisch lijkt 

het echter niet verantwoord puur intuïtief deze sector binnen een meubelindustrie te begrijpen. 

Vandaar dat we deze nijverheidstak meer in de diepte bekijken. Om de mogelijke schadelijkheid 

van deze sector nader toe te lichten, zal de grootste lijstenfabriek van Gentbrugge, De Smet – 

Lippens, in het rekenmodel worden ingepast.  

 

De vergunningsdossiers vermelden het gebruik van de grondstoffen hout, ethanol (alcohol), 

vernis, verven en terpentijn(olie). Toch kunnen we ervan uitgaan dat er meer chemische goedjes 

werden aangewend dan in de dossiers vermeld werden. Zo werd lijm in de dossiers nooit 

rechtstreeks vernoemd. Het grondplan van de meeste lijsten- en kaderfabrieken vermeldden 

echter wel de plaatsing van fornuizen. In de voorwaarden vonden we terug dat de fornuizen 

werden gebruikt voor het koken van lijm. Lijm werd ‘na ze voldoende geweekt te hebben, in het door 

haar opgeslorpte water koken. Het geschiedt in een daartoe bestemden pot of kroes, welke in een tweeden 

ketel van grooteren omvang hang en ongeveer tot op de helft met water gevuld is. […] Voor werk, veel aan 

weergesteltenis blootgesteld, doet men best de lijm met lijnolie in plaats van met water te koken677’ 

Nieuwkoop onderscheidt twee soorten lijmen; de dierlijke en de synthetische lijm678. De dossiers 

lieten weinig te kennen over welke van de twee werd aangewend. Uit een handboek uit 1930 

blijkt dat doorgaans men Russische of Schotse lijm gebruikte. Russische lijm, de zogenaamde 

witte lijm, werd gemengd met geslibd krijt en zinkwit, waaraan ze ook haar witte kleur 

ontleende. Deze lijm werd meestal gebruikt om hout aan metaal te kleven. Schotse lijm was veel 

                                                       
676 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 379  
677 VAN DER HOEVEN (A.), Houtbewerking 1: kennis van gereedschappen, paren en afschrijven, materialenkennis, 
lijmen en bereiden van het hout: handboek voor den timmerman, Brussel, Standaard, 1930, pp. 61 
678 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 379 
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onschuldiger omdat ze enkel uit afval van huiden en afschraapsel uit de leerlooierijen bestond. 

Deze lijm stond in 1930 bekend als zeer goede houtlijm679.  

De alcohol werd aangewend om de te vernissen of te verven houten oppervlakken volledig vet-, 

hars- en stofvrij te maken680. Nieuwkoop suggereert dat hier in Noord-Brabant benzine en 

ammoniak voor werd gebruikt681. De opslag of het gebruik van ammoniak werd niet rechtstreeks 

teruggevonden in de dossiers, maar aan dergelijke houtbedrijven werd inderdaad vaak een 

benzinedepot toegevoegd. We kunnen dus een veralgemeend gebruik van benzine 

veronderstellen.  

 

Tot hier toe verschilde de fabricage van meubels en deze van houten lijsten niet veel van elkaar. 

Een voor de lijsten- en kaderfabricage zeer typische techniek was het vergulden. Vergulden 

wordt in de vakliteratuur doorgaans omschreven als ‘an ancient art that involves the thin application 

of real or imitation gold to a surface. Gilding is applicable to a variety of materials such as wood, ivory, 

metal, paper, leather, glass and fabrics682’. Hoewel de dossiers de manier waarop het vergulden werd 

uitgevoerd volledig stilzwegen, werden we hierover via een artikel uit ‘De Volksstem’ van 29 

september 1909 toch min of meer ingelicht. Bovendien geeft dit artikel meteen een indicatie van 

het relatief aantal arbeiders die deze sector tewerkstelde. ‘… Op onze gemeente zijn 3 tot 4 

lijstenfabrieken waar vele werklieden bezigheid vinden. Deze nijverheid is dus zeer belangrijk. ’t Is vooral 

door scheikundige aanwendingen dat men uit het ruwe hout, door eene hele reeks bewerkingen de prachtig 

glimmende gouden kaders maakt. Eigenlijk is dat goud een soort tin dat tot haardunne bladjes geperst, na 

eene speciale scheikundige soort vernissing, den zacht-gelen goudtoon aanneemt en daarenboven kan 

“gebruneerd” of gepolieerd worden683’. Uit dit kort fragment blijkt dat men gewoonlijk niet met echt 

goud verguldde. Men verguldde doorgaans met een goedkoper laagje metaal, dat men door een 

reeks van behandelingen een mooie gouden kleur aanmat. Vooreerst werd de houten kader met 

staalwol, een katoenen doek en alcohol of terpentine behandeld om het oppervlak stof- , vetvrij 

en volledig egaal te maken. Vervolgens werd er een primer op de houten lijsten aangebracht om 

ervoor te zorgen dat het fijne laagje tin goed zou blijven kleven. Gewoonlijk werd hier een 
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plantaardig stijfsel voor gebruikt. Daarna werd een flinterdun laagje tin aangebracht en stevig 

aangedrukt met een wassen papiertje. Vervolgens werden de oneffenheden verwijderd en werd 

de vergulde kader met een in alcohol gedrenkt katoenen stof opgeboend. Na een laatste delicate 

behandeling met staalwol, werden de kaders soms nog vernist en geverfd684.  

Na het vergulden polierde men de lijsten. Onder polieren begreep men het wassen, boenen, met 

olie inwrijven, vernissen en politoeren. Houten kaders werden hoofdzakelijk geboend om het 

hout te verdonkeren, zonder dat men er meteen een kleur op moest aanbrengen. Het 

aangewende boenproduct werd bekomen door was te verdunnen met terpentijnolie. Soms werd 

ook (asfalt) toegevoegd om ervoor te zorgen dat de was beter zou drogen en harden, zodat het 

hout na het opwrijven meer zou glanzen685. Politoer werd door het oplossen van schellak in 

spiritus bekomen 686. Het handboek uit 1930 raadde het gebruik van spiritus echter af omdat het 

de politoer dof maakte en meer barsten en scheuren gaf. In de plaats daarvan werd alcohol 

aangeraden687.  

Deze methode werd echter reeds in de jaren ’30 in Belgische handboeken als ‘de oude methode’ 

afgeschilderd. De nieuwe politoermethode vloog in de dertiger jaren over van Zweden en werd 

de Becko-methode gedoopt. De grondstoffen werden allemaal op voorhand geprepareerd, zodat 

ze niet meer in de fabriek moesten worden gemengd. Het enige nadeel was het hoge prijskaartje. 

Omdat de producten kant-en-klaar gekocht en geleverd werden, waren ze duurder dan de 

afzonderlijke grondstoffen688. Deze methode wordt in het hierop volgend overzicht om twee 

redenen buiten beschouwing gelaten. Eerst en vooral werd in het handboek uit 1930 enkel de 

merknaam (Becko) vermeld, waardoor we niet ingelicht zijn omtrent de chemische 

samenstelling van deze producten. Ook een zoektocht op het internet leverde niets op. 

Anderzijds bracht het hoge prijskaartje de fabrikanten er waarschijnlijk toe zorgzamer om te 

springen met de grondstof. 

 

Tot slot werden voorwerpen in eiken- of notelarenhout gebruineerd. De techniek werd 

aangewend om de kaders een oud uitzicht te geven. De objecten in voornamelijk Amerikaanse 
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notelaar werden gebruind om hen een bronskleurige schijn aan te meten689. Voor het bruinen 

waren vier verschillende technieken in zwang. Eerst en vooral kon men zogenaamd ‘Noors’ 

bruineren. Noors bruin was een kleurstof die men in de handel onder de vorm van kleine 

klompjes, waaraan men water moest toevoegen, aantrof. Indien men het hout een meer antiek 

uitzicht wou geven, voegde men aan dit Noors bruin de bijtende kleurstof kali toe. Daarnaast 

werd het hout ‘gerookt’ met ammoniak of wasbeits690. Beitsen werd in de meubelindustrie 

aangewend om het hout te kleuren en genoot de voorkeur op het verven omdat de 

houtstructuur zichtbaar bleef. Doorgaans werd hiervoor terpentijnolie, meubellak of was 

gebruikt691.  

 

De lijstenfabriek van De Smet en Lippens was verruit de grootste in Gentbrugge. Beeldhouwer 

en schepen Kamiel Lippens richtte in 1902 een lijstenfabriek op in de Posthoornstraat. Na zijn 

dood in 1915 plantte zijn zoon J. Lippens, samen met V. De Smet een nieuwe en grotere 

lijstenfabriek op aan de Scheldekant692. Omdat de omvang van het personeelsbestand vóór 1915 

niet bekend is, zullen we de telling pas aanvatten in 1915693.  

Het oprichtingsdossier uit 1915 geeft te kennen dat voor het bewerken van hout en het maken 

van kaders en lijsten een aantal lint- en cirkelzagen, tolschaven en steekschaven werden gebruikt. 

De fabriek had een relatief grote oppervlakte en omvatte twee magazijnen, vier ateliers, een 

verpakzaal, een gasmotor, een werktuigenzaal en een verwarmingsketel. Met betrekking tot de 

gebruikte stoffen was men relatief kort; enkel (beender)lijm, terpentijn en alcohol werden binnen 

het productieproces aangewend694. In 1933 wensten De Smet en Lippens de kaderfabriek uit te 

breiden met een atelier voor het verven met de pneumatische verfspuit. Dit schilderen gebeurde 

in een ‘openluchtige’ kamer op de eerste verdieping. De kaderlijsten die met de verfspuit werden 
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behandeld, werden boven een trechtervormige cel geplaatst. Deze cel was verbonden met een 

gemeenschappelijke hoofdleiding, die onder druk werd gehouden door een zuigventilator695.  

Enkele jaren later werden de gebouwen van De Smet en Lippens overgenomen door de NV 

Norma, voorheen gevestigd in de Schoolstraat te Ledeberg696.  

 

  Schematisering rekenmodel 

 

Periode activiteiten bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1915 – 1933 / 18 70 * 18 

1933 – 1940 / 8 70 * 18 

1940 – 1950 / 10 70 * 18 

 

Voor de indeling van de stoffentabel, baseerden we ons voornamelijk op de informatie uit de 

dossiers. Deze informatie was echter niet volledig, vandaar dat we de stoffentabel aanvulden met 

informatie uit het overzichtswerk van Nieuwkoop697. Tot slot werd de stoffentabel aangepast aan 

de omschrijving van het productieproces in het handboek uit 1930.  

Stoffen 1915 – 1933 

p / waarde 

1933 – 1950 

p / waarde 

Alcohol (h) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Terpentijn(olie) (h) 2 – 5 / 5 2 – 5 / 5 

Vernis (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Oxaalzuur (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Salpeterzuur (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Verf (g)  2 – 5 / 2 

Was (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Tinfolie (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Benzine (h) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 
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Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Alcohol D / 1 X / 1 Middel / 2 

Terpentijn(olie) D / 1 E / 4 Middel / 2 

Vernis D / 1 X / 1 Middel / 2 

Oxaalzuur D / 1 X / 1 Middel / 2 

Salpeterzuur C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Verf A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Was D / 1 X / 1 Laag / 1 

Tinfolie B / 10 A / 3 Laag / 1 

Benzine C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

 

Na verwerking van deze cijfers bekwamen we een vervuilingcoëfficiënt van 14.478.450.  

4.4. potentieel bodemvervuilende bedrijfsactiviteiten met een hoge prioriteit 

4.4.1. De huiden- en lederindustrie  

Bont wordt beschouwd als één van de oudste kledingstukken in de geschiedenis van het 

mensdom. Dit impliceert dat deze industrie kon gebogen op een eeuwenoude ambachtelijke 

traditie698. Onder bontbewerking begrijpt men doorgaans de bewerking van vellen van dieren en 

de producten die deze vellen als grondstof hebben699. Deze dierenvellen dankten hun enorme 

populariteit voornamelijk aan het belang van het leder en de vacht. In de gemechaniseerde 

bontindustrie gebruikte men doorgaans enkel de zogenaamde wintervellen. De meeste dieren 

hadden in de winter immers een vacht met twee haartypes; het kroon- en wolhaar. De 

kroonharen zijn de langste en meest stevige haren en ondersteunen de dierlijke vacht en het 

wolhaar. Het wolhaar daarentegen beschermt wegens haar wateraflopende opbouw het dier 

tegen de regen. In de zomer verliest het dier zijn wolharen en heeft het de mantel tegen de 

winterkoude niet meer nodig. Zonder hier te veel op deze zoölogische aspecten in te gaan, 

impliceert dit voor de industrie dat enkel de zomerharen tot leder kunnen gelooid worden700.  
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In het kader van de bontfabricage wordt een onderscheid gemaakt tussen de feitelijke 

lederfabrieken en de opslag van de reeds bewerkte droge vellen. In de meeste dissertaties werden 

deze depots niet in overweging genomen bij het kwantificeren of duiden van de potentiële 

bodemvervuiling. We kozen er echter voor om de vellenopslag toch in kaart te brengen. Eerst en 

vooral blijkt uit de klachtendossiers en de adviezen van de gemeente dat in de meeste 

pelsopslagplaatsen ook werd gelooid (cf. deel 3, hoofdstuk 3). De meeste vellenfabrikanten waren 

er zich terdege van bewust dat hun looi-industrie geen populaire sector was, zodat ze een 

gewone opslagplaats, die doorgaans minder hinderlijk werd geacht, aanvroegen in de hoop de 

gewenste vergunning aldus te verkrijgen. Eens ze echter deze permissie in handen hadden, 

bewerkten ze de vellen toch. Met andere woorden ligt het in de lijn van de verwachtingen dat 

ook op de terreinen waar gewone opslagplaatsen gevestigd waren, mogelijk schadelijke 

looistoffen in de bodem terug te vinden zijn.  

Ten tweede oppert Nieuwkoop dat in de opslagplaatsen van gedroogde vellen gebruik werd 

gemaakt van eulan in het zogenaamde eulaniseerproces. Dit chemische procédé was gericht op 

het weren van mottenlarven op het bont. Het chemische goedje was samengesteld uit 

natriumsiliciumfluoride, organische zuren, gesulfoneerde oliën, organische fluorverbindingen en 

verbindingen van zware metalen701. Het is niet uitgesloten dat deze producten ook in de 

Gentbrugse lederindustrie werden aangewend, al blijkt uit de dossiers ‘de commodo et 

incommodo’ dat veeleer napthaline, een schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstof 

(pak), werd aangewend. Omdat het besproeien van de huiden met naftaleen doorgaans in de 

buitenlucht plaatsvond, is het niet uitgesloten dat deze stof rechtstreeks in de bodem 

terechtkwam. Door haar geringe mobiliteit en geringe afbreekbaarheid, blijft de stof ook 

doorgaans zitten waar ze initieel werd geloosd702. Het gebruik van naftaleen komt wel pas voor 

in de 20ste eeuw. Daarvoor bestrooide men de huiden veleer met zout om ze tegen rotting te 

beschermen.  

Een laatste opmerking houdt verband met Nieuwkoops onderscheid tussen de lederindustrie en 

de bontbewerking. Dit onderscheid is in de praktijk echter zelden concreet vast te stellen. In de 

Gentbrugse vellenindustrie werden de productieprocessen van beide nijverheden 

teruggevonden. Een onderzoek naar de productieprocessen wees uit dat de door hem 

beschreven looimethoden ook werden toegepast in het kader van de bewerking van 
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konijnenvellen. Met andere woorden blijkt hieruit dat Nieuwkoops beschrijving van de 

productieprocédés, die gebaseerd is op een literatuuronderzoek, de soms heel rijk geschakeerde 

werkelijkheid niet volledig kan vatten. Daarom worden we in het kader van een studie op 

microschaal naar potentiële bodemvervuiling genoopt Nieuwkoops onderzoek ‘creatief’ toe te 

passen.  

 

Om een volledig stuk bont te maken, moest men vooreerst een aantal vellen van dezelfde 

diersoort verzamelen703. Deze kwamen de fabriek vaak binnen in gedroogde of gezouten 

toestand704. In de Gentbrugse vellenbewerking gebruikte men doorgaans konijnenvellen of 

goedkope huiden van Frans wild; de zogenaamde ‘sauvagines’. Alvorens het eigenlijke looiproces 

van start kon gaan, snoeide men de huiden. Dit betekent dat de overbodige delen, zoals de 

koppen en de staarten, werden verwijderd705. Daarna moest men de droge huiden in water 

weken om het bloed, het mest en het vuil te verwijderen. In de 19de en 20ste eeuw gebeurde dit 

door de huiden gewoon in een beekje te hangen. Na dit ‘uitzoeten’ volgde het ontvlezen; iets 

wat vaak met de hand werd gedaan706. ‘Dan gaan ze naar de blokwerkers. Deze rangschikken de vellen 

in grote kuipen, waar ze twee dagen in water geweekt worden. Dit heeft een nieuwe ontbinding voor gevolg. 

De stank is hier onbeschrijflijk. De werklieden moeten hier een vlies, dat de vellen zou doen rotten, 

afrukken707’. In de 20ste-eeuwse looierijen werd echter in toenemende mate gebruik gemaakt van 

ontvliesmachines. Na het ontvliezen werden de huiden onthaard met kalk. De huiden werden in 

een kuip met kalkmelk gehangen, waardoor de haren zich gemakkelijk lieten afschrapen. 

Dergelijke productietechnieken werden geattesteerd in het vergunningsdossier van Morel uit 

1882708. Na deze ontharing werden de huiden weer gewassen met een zuur, zodat alle ontbonden 

kalk verwijderd werd. Daarna werden de huiden gebeitst, waardoor de looistoffen dieper de huid 

indrongen. De dierlijke uitwerpselen die hier voor werden gebruikt, zorgden voor een niet te 

harden stank in de buurt709.  
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Vervolgens kon het eigenlijke looiproces aangevat worden. Nieuwkoop onderscheidt vier 

looimethodes; de plantaardige, minerale, zeemleer-, en synthetische looiing710. In de praktijk 

werden de plantaardige en zeemleerlooiing echter vaak met elkaar gecombineerd. Dit was het 

geval bij de vellenfabrikant Morel en de velploterij van Edmond Block in de Kerkstraat. Tot slot 

werd in het dossiers van de Tienturerie Warande het gebruik van de chroomleerlooiing 

teruggevonden. De synthetische looiing was van latere datum.  

De plantaardige looiing berustte op de looiende werking van plantaardig looizuur. Hoewel tegen 

het einde van de 19de eeuw vaak goedkopere ingevoerde exotische houtlooistoffen werden 

gebruikt711, maakte men in de vellenbewerkerij van Morel nog steeds gebruik van de dure en 

schaarser wordende eikenschors. Morel voegde aan deze schors kabeljauwolie (levertraan) toe712. 

Ook in de velploterij van Edmond Block werd op een gelijkaardige manier gewerkt. ‘Nu worden 

ze (de vellen) naar het schorskot overgebracht. Hier looit men het vel in schorssap, met chemische 

mengeling, tot zeemleer. Na gespoeld en gedroogd te zijn worden ze met gemeenen traan ingevet, om mollig 

te worden; opnieuw gedroogd op carrées en gaan naar den klapmolen, om het losse haar te verwijderen713’.  

Hoewel het dossier van Edmond Block melding maakt van ‘een kuip in het schorskot’, kwam 

deze kuip in realiteit vaak neer op een put in de grond, waar de huiden en de schors afwisselend 

in werden gestapeld. De ton werd vervolgens met water volgegoten en afgesloten. In deze eerste 

kuip verbleven de huiden niet minder dan twee maanden tot een jaar! Naderhand werd hetzelfde 

gedaan, maar werden de huiden omgedraaid. Dit procédé werd soms herhaalde keren 

uitgevoerd, zodat het looien soms tot anderhalf jaar in beslag nam714. De looitijd werd aanzienlijk 

ingekort door de introductie van looiramen, die men in de kuipen liet zakken. Door dit raam 

keer op keer naar een ander vat met een hoger looistofgehalte te verplaatsen, werd het 

looiproces verkort. Later werden looiextracten geïntroduceerd om de looitijd te verkorten. Het 

gebruik van de methode Durio, waarbij de plantaardige looiextracten en de looivloeistof in 

ronddraaiende walkvaten op een constante temperatuur van 40°C werden bewaard715, werd 

nooit in de betrokken vergunningsdossiers teruggevonden.  
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In het vergunningsdossier van het Tienturerie de Warande, wordt gewag gemaakt van het 

gebruik van de chroomleerlooiing. De techniek werd ontdekt in de jaren ’80 van de 19de eeuw. In 

de 19de eeuw kwam chroom voornamelijk voor onder de vorm van natriumbichromaat, maar 

om dit zeswaardig chroom looiende eigenschappen aan te meten, moest men het in een zuur 

milieu reduceren. De productie van de chroomlooistof gebeurde doorgaans in de looierij zelf. 

Men gebruikte er natriumsulfiet, -thiosulfaat, -bisulfiet en dies meer voor.  

Maar alvorens men kon looien, werden de huiden geprikkeld. De vellen werden in een 

zoutoplossing in zuur water gewassen, waardoor de zuurtegraad (pH) steeg en evenwaardig aan 

het chroomlooibad werd. Het zout reduceerde de zwelling van de huiden. Wat het eigenlijke 

looien betreft, werden er twee verschillende methodes bekend. De tweebad- of eenbadmethode. 

De éénbadmethode nam volgens Nieuwkoop al relatief snel de bovenhand716. Omdat het dossier 

met betrekking tot de Tienturerie Warande in 1945 werd ingediend, mogen we er vanuit gaan 

dat inderdaad de éénbadmethode werd aangewend. Deze bestond erin de huiden in een zuur bad 

onder te dompelen717. 

Na het looien werden de huiden nat of droog afgewerkt door ze te persen, splitten, schaven, 

nalooien, vetten, verven, bleken en drogen. In de werkhuizen van Block en Morel werden de 

vellen aan beide kanten ingesmeerd met traan en rundvet, om ze hydrofoob, zwaarder en 

soepeler te maken. In de chroomlooierij werden de huiden geneutraliseerd om de looizuren te 

verwijderen. Hierna volgde meestal een nalooiing met één of meerdere stoffen. Tot slot werd 

het leer in alle drie de besproken inrichtingen geverfd in een walkvat met een waterig vette 

emulsie. Het plantaardig gelooid leer werd wel eerst met een oxaalzuur of waterstofperoxyde 

gebleekt, waarna het nogmaals werd gedroogd718.  

 

De potentiële bodemvervuiling als gevolg van looiactiviteiten kan heel divers zijn. Door lekkages 

of morsen van de grond- en hulpstoffen, het lozen van het afvalwater en het storten van 

bijvoorbeeld het bezinksel uit de effluenten kunnen de waterlopen, riolen en bodem ernstig 

verontreinigd zijn719. Naar alle waarschijnlijkheid is het perceel waarop de Tienturerie Warande 

werd ingeplant dan ook sterk verontreinigd (cf. kaartenbijlage, verontreiniging in Gentbrugge). 

De twee aanvragers stipuleerden dat het afvalwater werd opgevangen in twee bezinkingsputten 

                                                       
716 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 364 – 365  
717 Ibidem, pp. 364  
718 Ibidem, pp. 366  
719 Ibidem, pp. 365  
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van 4 m op 2 m op 1,5 m, die gevuld waren met stenen en cokes om insijpeling in de bodem te 

vermijden. Daarnaast werd het afvalwater, alvorens het te dumpen in de riolering, 

‘geneutraliseerd’ met kalk of chloor. Toch moest het Veeartsenijtoezicht vaststellen dat de 

bezinkingsput waarvan sprake als gevolg van een luchtbombardement buiten dienst was. De 

naar schatting dagelijks geloosde 3 000 liter afvalwater werd dan maar zonder bezinking of 

behandeling met chloor in een gracht gekieperd. Na omstreeks 450 meter kwam het grachtje in 

de gemeentelijke riool terecht, waarna het na een traject van ongeveer 5 kilometer in de 

Zeeschelde belandde. Met andere woorden bood de ondergrondse riolering slechts een 

gedeeltelijke oplossing en verschoof ze het probleem buiten het gezichtsveld720. De Houtvester, 

vermoedde reeds dat een dergelijke hoge hoeveelheid schadelijke stoffen in de rivier tot gisting 

zou komen en het visbestand ernstig zou aantasten721. Maar niet enkel het visbestand liep door 

dergelijke wantoestanden gevaar. Doordat de chroomlooiing in zuur milieu plaatsvond en de 

gemorste vloeistoffen uit de houten looikuipen ook een lage pH-waarde hebben, kan de 

mobiliteit van de stoffen in de bodem vrij hoog zijn. Alles hing af van de vloeistofdichtheid van 

de vloeren en baden, de lokale hydrologische situatie en de buffercapaciteit van de bodem722. Te 

weten dat de oorlogsactiviteiten de gebouwen ernstig hadden toegetakeld en de fabrikanten er 

niet voor terugdeinsden de regels aan hun laars te lappen, kan een groot gebied met chroom 

bezoedeld zijn723. Het grootste probleem bleef echter het afvalwater, dat grote hoeveelheden 

sulfaten, die het beton van de rioleringsbuizen ernstig konden aantasten, bevatte. Door hun 

relatief lage zuurtegraad zijn de chroomverbindingen in het afvalwater minder mobiel dan de 

vloeistoffen die door lekkage of morsen uit de looikuipen de bodem zijn ingedrongen. Het 

afvalwater bevatte immers veel gesuspendeerd, organisch materiaal, hoge zout- en 

chroomconcentraties, nalooistoffen, verfstoffen en dergelijke724.  

Daar de bedrijfsactiviteiten van de Tienturerie de Warande vermoedelijk ernstige contaminatie 

veroorzaakten, werden haar activiteiten betrokken op het rekenmodel. Belangrijk is, dat de 

mogelijke vervuiling niet enkel afkomstig kan zijn van de chroomlooiing. Reeds vanaf 1924 

vervuilde Jozef Serck immers de waterlopen en grachten met zijn textielveredelingsbedrijf. De 

situatie werd zelfs zo erg, dat in de dertiger jaren door het Laboratorium van Gent een 

                                                       
720 MIECK (I.), ‘Reflections on a Typology of Historical Pollution’, in: BRIBLECOMBE (P.) en PFISTER (C.) eds, The 
silent countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 1990, pp. 75  
721 PAG, 8/35 – 790   
722 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 365  
723 Ibidem, pp. 365  
724 Ibidem, pp. 365  
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onderzoek werd ingesteld naar de (drink)waterkwaliteit van de gracht waarin Serck zijn 

afvalwater stortte (cf. deel 3, hoofdstuk 3).  

 

De Tienturerie Warande werd opgericht in 1924 door weduwe Pieter Jacobs als een ververij van 

katoen, zijden en wollen garens. Men voorzag in totaal 7 verfbakken, aangedreven door een 

turbine van 4 Pk. Daarnaast werd ook een pomp, gedreven door  een elektrische motor van 2 Pk, 

voorzien. Veel meer dan dit is niet geweten over de productie; enkel dat men bij benadering 500 

kilogram garens per dag produceerde725. In 1945 werd echter overgeschakeld op het looien en 

verven van konijnenvellen. In verschillende kuipen werden de vellen volgens het proces van de 

chroomlooiing behandeld. In de looierij werden daarnaast 2 scheermachines, 5 rekmachines, 1 

borstelmachine en een stofzuiger aangewend. Hierbij werd een enorme hoeveelheid afvalwater 

geproduceerd, die alvorens ze werd geloosd in de gemeenteriool, werd behandeld met 

chloorkalk726.  

  Schematisering van het rekenmodel 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1924 – 1945 / 21 26 * 21 

1945 – 1949 / 4 26 * 4 

1949 – 1950 / 1 26 * 1 

 

De stoffentabel werd opgesteld aan de hand van Nieuwkoops modelschema’s met betrekking tot 

de chroomleerlooiing en de textielveredeling (enkel verven)727. Enkel de lakken werden uit het 

modelschema weggelaten, gezien enkel gewag wordt gemaakt van verven. 

Stoffen 1924 – 1946 

p / waarde 

1924 – 1950 

p / waarde 

Arseensulfide (h)  ≤ 1 / 1 

Calciumsulfide (h)  ≤ 1 / 1 

Chroomzouten  (g)  6 – 10 / 6 

Kleurstoffen (g)  2 – 5 / 10 

Natriumsulfide (h)  ≤ 1 / 1 

                                                       
725 PAG, 8/35 – 137  
726 PAG, 8/35 – 790  
727 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 193 en 365  
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Organische oplosmiddelen (h)  6 – 10 / 6 

Oxaalzuur (h)  ≤ 1 / 1 

Verven (g)  2 – 5 /2 

Chloorkalk (h)  2 – 5 / 2 

Aminen (h) 6 – 10 / 6  

Nitraten en nitrieten (h) 2 – 5 / 2  

Zware metalen (h) 2 – 5 / 2  

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Arseensulfide A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Calciumsulfide C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Chroomzouten A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Kleurstoffen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Natriumsulfide C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Organische 

oplosmiddelen 

D / 1 E / 4 Middel / 2 

Oxaalzuur D / 1 X / 1 Middel / 2 

Verven A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Chloorkalk C / 2,5 C / 1 Laag / 1 

Aminen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Nitraten en nitrieten C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Zware metalen A / 1000 A / 3 Middel / 2 

 

Na berekening bekwamen we een vervuilingcoëfficiënt van 15.092.790.  

 

Het lijkt interessant het rekenmodel ook toe te passen op een tannineleerlooierij, ten einde beide 

looimethodes met elkaar te kunnen vergelijken. We kozen ervoor de  velploterij van Edmond 

Block uit te werken omdat we over heel wat informatie beschikten met betrekking tot de 

productieprocessen en het personeelsbestand. Bovendien was deze fabriek een constante 

doorheen de geschiedenis van de leerlooierij te Gentbrugge.  

De voormalig Gentbrugse burgemeester Edmond Block stampte in 1869 te Ledeberg een ververij 

en appreteerfabriek voor konijnenvellen uit de grond. Hij boekte danige resultaten dat hij zijn 
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fabriek besloot over te brengen naar Gentbrugge. In 1880 betrok hij een pand tussen de 

Kerkstraat en de Schelde. Het eigenlijke oprichtingsdossier van deze vellenbewerkerij werd niet 

teruggevonden. Maar we zijn met betrekking tot de productieprocessen goed ingelicht via een 

artikel uit De Vooruit (cf. supra)728.  

De eerste aanvraag tot uitbreiding kwam er reeds in 1882, wanneer Block een extra 

stoommachine aanvroeg729. De twee volgende uitbreidingen volgden elkaar in sneltempo op. In 

juni en september 1883 vroeg de fabrikant de plaatsing van bijkomende stoomketels aan730. 

Daarna was het geruime tijd stil rond de fabriek. In 1920 vroeg de zoon van Edmond Block een 

verlenging van de bestaande vergunning aan. Deze verlenging ging echter niet gepaard met een 

wijziging, maar wel met een verhoging van de productie. Tussen beide wereldoorlogen kende de 

velploterij immers een uitzonderlijke bloei731. Waar er vóór de jaren twintig ongeveer 400 000 

stukken werden bewerkt, werd dit aantal na 1920 opgetrokken tot minstens 2 000 000 vellen. 

Maar belangrijker vanuit het oogpunt van de mogelijke bodemvervuiling was de introductie van 

naftaline (cf. supra)732.  

In 1926 werd de firma Block omgevormd tot een naamloze vennootschap. Deze omschakeling 

ging echter niet gepaard met een nieuwe vergunningsaanvraag, noch met een 

productiewijziging. In 1960 werd de fabriek uiteindelijk stopgezet en werden de panden 

opgeslokt door de aanpalende ARBED-fabriek. In 1980 dook de firma echter terug op aan de 

Waterskluiskaai in Sint-Amandsberg. In 1985 werd ze overgeplaatst naar Merelbeke, waar ze zich 

toelegde op het looien van slangen- en salamandervellen733.  

 

 

 

 

 

                                                       
728 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage II [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
729 RAB, Provincie Oost-Vlaanderen 1870 – 1900, 2/5133/44 
730 RAB, Provincie Oost-Vlaanderen 1870 – 1900, 2/5862/87 
731 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage II [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
732 PAG, 8/35 – 107 
733 BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële voorstad of de 
geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage II [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
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  Schematisering van het rekenmodel 

 

Periode activiteiten bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1880 - 1882 / 2 195 * 2 

1882 – 1883 / 1 195 * 1 

1883 – 1905 / 22 195 * 22 

1909 – 1920 / 11 195 * 11 

1920 – 1930 / 10 195 * 10 

1930 – 1950 / 20 68 * 20 

 

Voor de invulling van de stoffentabel, werd Nieuwkoops modelschema met betrekking tot de 

tanninelooiing overgenomen734. Nieuwkoop vermoedt dat een aantal stoffen, zoals bijvoorbeeld 

arseensulfiden, ook door tanninelooiers werden gebruikt. Hij zegt er wel meteen bij dat deze 

stoffen enkel in de grote bedrijven aangetroffen kunnen worden735. Omdat de vellenproductie 

van Edmond Block zeker geen klein bier was, gingen we ervan uit dat deze stoffen ook in de 

fabriek van Edmond Block werden gebruikt.  

Stoffen 1880 - 1882 

p / waarde 

1882 – 1920 

p / waarde 

1920 – 1950 

p / waarde 

Naftaline (h)   2 – 5 / 2 

Assen en slakken (a) ≤ 1 / 1 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Arseensulfiden (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Calciumsulfide (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Kleurstoffen (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Natriumsulfide (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Organische oplosmiddelen 

(h) 

6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Oxaalzuur (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Tannine (g) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Verven (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

 
                                                       
734 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 193 en 365 
735 Ibidem, pp. 172  
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Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Naftaline A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Assen en slakken A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Arseensulfiden A / 1000 A / 1000 Middel / 2 

Calciumsulfide C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Kleurstoffen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Natriumsulfide C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Organische 

oplosmiddelen 

D / 1 E / 4 Middel / 2 

Oxaalzuur D / 1 X / 1 Middel / 2 

Tannine C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Verven A / 1000 A / 3 Middel / 2 

 

Na verwerking bekwamen we een totale vervuilingcoëfficiënt van 398.762.200.  

4.4.2. De textielveredeling  

De textielsector was een bijzonder belangrijke nijverheidstak in Gent. De macht van de 

middeleeuwse stad was niet enkel gestoeld geweest op het belang van de textielnijverheid, maar 

hing ook in grote mate af van de kwaliteit en de kleur van de geverfde lakens. Hoewel met het 

aanbreken van de Industriële Revolutie het textielindustrieel zwaartepunt op het Britse 

schiereiland lag, situeerde het absolute referentiepunt met betrekking tot de textielveredeling 

zich op het continent736.  

De belangrijkste veredelingstechnieken waren het bedrukken en verven van het textiel. Maar 

nog voor men het veredelen kon aanvatten, werden de stoffen eerst gebleekt737. Deze drie 

veredelingstechnieken – bleken, verven en bedrukken – verschilden al naargelang de aard van de 

gebruikte grondstoffen. Meer bepaald onderscheidde men de stoffen van dierlijke origine, zoals 

wol en zijde en textiel van plantaardige oorsprong, zoals katoen, jutte en vlas. Omdat te 

Gentbrugge zowel veredelingsbedrijven voor wol als voor katoen en linnen aanwezig waren, 

worden beide productietechnieken hier nader toegelicht.  

                                                       
736 DESEIJN (G.), ‘Bleu-blue. Geschiedenis van d kunstmatige kleurstoffen in de textielnijverheid’, Tijdschrift voor 
Industriële Cultuur, 2000 (2), pp. 3  
737 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 341 



 241

 

Reeds in de middeleeuwen werd de techniek van het ‘natuurlijk’ bleken toegepast. Men spreidde 

de stoffen over grote bleekvelden uit, teneinde ze onder invloed van de ultraviolette 

zonnestralen te bleken. Deze techniek was bij de grootindustriële dageraad natuurlijk niet langer 

bruikbaar. Niet enkel had men er een grote oppervlakte voor nodig, het was ook een tijdrovende 

bezigheid; en time was money. Daarom werd reeds bij de aanvang van de 19de eeuw de 

chemische bleking geïntroduceerd. Men simuleerde de natuurlijke oxidatie van de kleurende 

bestanddelen in het weefsel met scheikundige stoffen 738. In de belangrijkste blekerijen te 

Gentbrugge werd gebruik gemaakt van de traditionele methode van het bleken met hypochloriet 

van soda (bleekwater of natriumhypochloriet)739. Omdat hard water740 de vijand van elke blekerij 

of ververij was, reduceerde men vooreerst de hardheid van het water. De sulfaten (blijvende 

hardheid) en de bicarbonaten (tijdelijke hardheid) moesten uit de stoffen worden geëlimineerd 

omdat ze de kleurstoffen slecht aan het textiel hechtten. Het industrieel zuiveren en verzachten 

van het water gebeurde sinds het midden van de 19de eeuw bij voorkeur op ‘natuurlijke wijze’ 

door de toevoeging van een mengsel van kalk, ‘carbonade de soude’ en aluin in decantatiebakken 

met verschillende compartimenten, gescheiden door filters741. Na deze bleking werden door 

toevoeging van natriumthiosulfaat en natriumbisulfiet alle chloorresten verwijderd, waarna de 

stof opnieuw werd gereinigd. Tot slot werd het katoen een blijvende glans aangemeten door het 

te ‘meceriseren’. Onder invloed van de sterke loogstoffen, zou het katoen immers de neiging 

hebben te krimpen, wat men natuurlijk trachtte te vermijden742.  

Het bleken van linnen was een ander paar mouwen. Linnen bevat enerzijds meer oneffenheden 

en verontreinigingen en was minder goed tegen de chloorstoffen bestand. Om dit op te lossen, 

werden de concentraties bleekmiddelen verlaagd. Om toch een afdoende bleekeffect te 

verkrijgen, herhaalde men de chemische bleek daarom verschillende keren743.  

Ook wollen stoffen waren niet goed tegen de chloorbehandelingen bestand. Eén van de oudste 

bleekmethodes bestond uit het blootstellen van de natte wol aan een zwavelig zuur. In een 

afgesloten kamer werd zwavel verbrand, zodat de vrijgekomen zwaveldioxyde, vermengd met 

                                                       
738 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 343 
739 PAG, 8/35-110 
740 Dit is kalk- of ijzerhoudend water  
741 DESEIJN (G.), ‘Bleu-blue. Geschiedenis van d kunstmatige kleurstoffen in de textielnijverheid’, Tijdschrift voor 
Industriële Cultuur, 2000 (2), pp. 16  
742 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 343  
743 Ibidem, pp. 343  
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het in de stoffen aanwezige water, een zwavelig zuur vormde. Later werden meer geavanceerde 

witmiddelen gebruikt zoals hydrosulfietpreparaten, permanganaat, waterstof en 

natriumperoxyde744. Uit het dossier van de breiwerkfabriek Anciens Etablissements Cracco Frères 

blijkt dat de wollen stoffen ook werden gevold. De vochtige wollen lakens werden urenlang in 

een vat met vollersbrij, urine en volaarde gestampt of gekneed. De in de urine aanwezige 

ammoniak verzeepte met de in het laken aanwezig zijnde oliën745.   

 

Na deze rist voorbehandelingen, kon de stof geverfd worden. Uit de onderzochte 

vergunningsdossiers blijkt dat de meeste textielverffabrieken meestal baden gebruikten, waar 

kleur- en andere stoffen in waren opgelost. In de Gentbrugse textielveredelingsindustrie werd 

enkel melding gemaakt van het gebruik van natuurlijke en (natrium)sulfide kleurstoffen. In de 

regel werkte men met indigo, dat vanaf de 16de en 17de eeuw door de ontdekking van de 

indigoplanten wijdverbreid raakte. Omdat indigo niet oplosbaar is in water, werd het eerst 

omgezet in indigowit. Dit zogenaamde verkuipingsproces kon aan de hand van organisch 

gistende materialen zoals meekrap gebeuren. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van minerale 

reductiemiddelen zoals ijzersulfaat en natriumhydrosulfiet. Het indigowit werd vervolgens in 

een zwak alkalische kuip met soda, potas of natronloog opgelost746. Daarnaast vereisten deze 

natuurlijke verfstoffen een bijtend of beitsend product. Hiervoor werden meestal zware metalen 

zoals chroom, tin, koper, zink, ijzer en dergelijke aangewend747. Daarnaast vonden ook de 

zwavelkleurstoffen veelvuldig een toepassing in de Gentbrugse textielverffabrieken. Deze 

verfstoffen verkreeg men door het mengelen van organische stoffen met natriumsulfide en 

zwavel. In de late 19de eeuw verkreeg men de sulfide verfstoffen door de verhitting van een 

natrium-sulfideoplossing onder een constante temperatuur van 150°C in een autoclaaf748. Tijdens 

het verfprocédé werden ook soda, glauberzout of natriumchloride toegevoegd749.  

                                                       
744 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
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Het verven van wollen weefsels verliep parallel aan het beschreven proces. Maar omdat de 

kleuren sneller in wollen stoffen dan in katoenen stoffen fixeren, was het verven van wol veel 

eenvoudiger750.  

 

Tot slot werden de finishing touches aangebracht. Deze nabewerkingen of dit appreteren hadden 

enkel het verfraaien of verbeteren van de eigenschappen van de stoffen tot doel. Om katoenen en 

linnen stoffen glanzender en zachter te maken, werden de weefsels gekalanderd, gemangeld of 

gebeetled751. In de Gentbrugse textielveredeling werden echter enkel het gebruik van 

kalandermolens geattesteerd. Deze haalden de vochtige plantaardige stoffen door twee 

rolpersen. Behalve deze mechanische appret, ging men doorgaans ook over tot de chemische 

appret, ten einde de stoffen voller en steviger te maken. Als versteviginggrondstof werd een 

verdikkingsmiddel zoals bijvoorbeeld aardappelmeel gebruikt om de stof te verstevigen. 

Anderzijds verschaften weekmakers zoals glycerine de stof enige soepeleheid. Om de poriën op 

te vullen werden vulmiddelen zoals chinaklei, kunstharsen en dergelijke gebruikt. Daarnaast 

trachtte men de stoffen te verzwaren door er bijvoorbeeld bitterzout aan toe te voegen. Wollen 

en zijden stoffen werden dan weer eerder gedecatiseerd, om ze vormvast en krimpvrij te 

maken752.  

 

De grote schadelijkheid van deze branche zat hem voornamelijk in de verfbaden, waarin grote 

hoeveelheden zware metalen verwerkt zaten. Maar hier bleef het doorgaans niet bij. Ook 

ammoniak, chloor, zwavelzuur, formaldehyde, azijnzuur, glauberzout, vloeibare zeep een 

poederverven vonden er een toepassing753. Bodemverontreiniging ten gevolge van lekkages en 

het morsen van de bleek-, verf-, en appretmiddelen of andere hulpstoffen was dan ook niet 

uitgesloten. Ook het afvalwater bevatte doorgaans grote hoeveelheden schadelijke stoffen754.  

Gezien Nieuwkoop de kansen reëel en zelfs groot acht dat percelen, waar vroeger 

textielveredelingsinrichtingen op gevestigd waren, verontreinigd zijn met allerhande schadelijke 

stoffen, zullen we het rekenmodel betrekken op deze sector. Gegevens met betrekking tot 

textielveredelingsbedrijven die alle veredelingsactiviteiten – van bleken tot verven – voor zich 

namen, ontbreken echter volledig. Daarom kozen we ervoor de Cotonnière Gantoise, die zich 
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enkel toelegde op het bleken, uit te diepen. De ververij werd bovendien reeds uitgewerkt in de 

hierboven behandelde Tienturerie Warande, die zich initieel toelegde op de textielveredeling.  

De Cotonnière Gantoise werd opgericht als een onderneming voor de opslag, het reinigen en 

bleken van katoen- en vlasafval. Reeds in 1920 werd om en bij de 50 000 kilogram katoen- en 

vlasafval opgeslagen755. In 1922 besliste het bestuur ook een katoenspinnerij uit te baten en een 

inrichting voor het bewerken van allerhande katoenafval. Daarnaast werd er ook een kleine 

smidse ingeplant. Het totaal aantal opgeslagen stoffen breidde aanzienlijk uit. In 1922 werden 

reeds 800 à 1000 balen katoen van elk 200 kilogram gestapeld756. In 1925 werd een tweede 

uitbreiding aangevraagd. Deze omvatte de inplanting van een naftastapel van 1 500 liter en een 

opslagplaats voor drie motorrijtuigen voor het transport van de half-afgewerkte fabrikaten. De 

katoenfabriek produceerde ongeveer 600 balen katoen en 30 000 kilogram gesponnen katoen757. 

Tot slot liet het bedrijf in 1948 nog eens van zich horen. Deze keer om een mazoutstapel van 20 

000 liter en een stookinstallatie, bestaande uit twee branders op te richten 758.  

 

  Schematisering van het rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1920 – 1922 / 2 244 * 2 

1922 – 1925 / 3 244 * 3 

1925 – 1945 / 20 244 * 20 

1945 – 1948 / 3 175 * 3 

1948 – 1950 / 2 175 * 2 

 

Voor de invulling van de stoffentabel werd voornamelijk een beroep gedaan op Nieuwkoops 

modelschema met betrekking tot de textielveredeling, met uitzondering van het verven en 

bedrukken759.  
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Stoffen 1920 – 1922 

p / waarde 

1922 – 1925 

p / waarde 

1925 – 1948 

p / waarde 

1948 – 1950 

p / waarde 

Nafta (h)   ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Dieselolie (g)    6 – 10 / 6 

Niraten / nitraten (h) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Chloorkalk (h) 2 – 5  / 2 2 – 5  / 2 2 – 5  / 2 2 – 5  / 2 

Assen en slakken (a)  ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Nafta D / 1 E / 4 Middel / 2 

Dieselolie C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Niraten / nitraten  C / 2,5 C / 2,5 Middel / 2 

Chloorkalk C / 2,5 C / 2,5 Laag / 1 

Assen en slakken A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

 

Na verwerking bekwamen we een vervuilingcoëfficiënt van 58.621.705.  

4.4.3. De vroege energiesector: de gas- en elektriciteitsfabrieken 

De meeste energiefabrieken werden in de 19de eeuw in particuliere uitbating gesticht en kwamen 

pas later in overheidshanden. Daarbij komt dat niet alle gasfabrieken van energieproductie hun 

‘core business’ maakten. Vaak produceerden bedrijfjes gas of elektriciteit ten eigen behoeve760.  

Binnen de gemeente waren vooral gasbedrijven gevestigd. Deze legden zich doorgaans toe op de 

productie van twee soorten gas. Door de bedrijven die de energieproductie in nevenactiviteit 

uitbaatten, werd doorgaans armgas of gazogène geproduceerd. Zo richtte Juul De Munter in 

1907 een kleine armgasinstallatie op in zijn maalderij. Dergelijke bedrijfjes worden hier echter 

buiten beschouwing gelaten. We zullen het enkel hebben over de twee gasproductiebedrijven 

die zich enkel en alleen richtten op de aanmaak van gas. De belangrijkste gasfabrieken waren de 

Compagnie de Gaz et de L’Electricité (cf. infra), die naast gas ook de gemeentelijke distributie 

van elektriciteit voor haar rekening nam en de NV Gazelec, die stadsgas of lichtgas voortbracht. 

In voornoemde gasfabrieken werd lichtgas door middel van de zogenaamde droge distillatie uit 
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steenkool gewonnen. De steenkool werd zonder de toevoeging van lucht verwarmd, waardoor 

in horizontale en verticale retorten een aantal gassen, dampen en andere vaste stoffen 

overbleven. Het geproduceerde gas werd door de mijn, een vat met teer, geleid. Hierin 

condenseerde een deel van de teer. Het teerpeil werd steeds constant gehouden door de 

overbodige hoeveelheid af te leiden naar teerputten. In de condensors condenseerde men teer, 

naftaleen en gaswater middels een koude en warme waterstroom. Het resterende gas werd 

weggezogen en vervolgens in een watervat gewassen om er de ammoniumverbindingen uit te 

verwijderen. Daarna werden ook de cyanide- en zwavelverbindingen in zuiveringskisten 

verwijderd761.  

De gemiddelde productie uit één ton steenkool wordt door Nieuwkoop geraamd op 500 m3 gas, 

700 kilogram cokes, 30 liter teer, 70 liter gaswater, 6 kilogram cyanideverbindingen en 2 kilogram 

retortengrafiet. Te weten dat de NV Gazelec een totale productiecapaciteit van 6 000 m3 

stadsgas762 had, gebruikte ze dus waarschijnlijk 12 ton steenkool. Deze 12 ton genereerde op haar 

beurt vermoedelijk 8 400 kilogram cokes, 360 liter teer, 840 liter gaswater, 72 kilogram 

cyanideverbindingen en 24 kilogram retortengrafiet. Hoewel ons dit mooie cijfers oplevert met 

betrekking tot de grond- en afvalstoffen, konden we voor deze sector niet overgaan tot de 

uitwerking van het rekenmodel, omdat we op geen enkele wijze ingelicht waren over de 

tewerkstelling in de fabriek.  

 

In Gentbrugge waren slechts twee elektriciteitsproductiebedrijven aanwezig; de NV Railways et 

Electricité, die vanaf 1911 tot 1930 de elektriciteitscentrale van de Tramways Electriques de Gand 

in uitbating had en het bedrijf Mertens en Cie, dat sinds 1904 quasi de volledige Gentbrugse 

industrie van elektriciteit voorzag. De fabriek van Mertens werd in 1922 overgenomen door de 

Centrale de Gaz et électricité en in 1939 van de hand gedaan aan de NV Compagnie de Gaz et de 

L’électricité763. Beide fabrieken legden zich eveneens toe op de gasproductie764. De productie in 

de fabriek van Railways et Electricité gebeurde vanaf 1911 aan de hand van 3 elektrische 
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dynamo’s, die elk een gelijkstroom van 250 Kw produceerden, onder een constante stroom van 

470 volt765.  

 

Vanuit het oogpunt van de potentiële bodemvervuiling, zorgden de gas- als 

elektriciteitsfabrieken voor vergelijkbare problemen. Beide sectoren maakten immers gebruik 

van dezelfde grondstof; namelijk steenkool. De verbranding van de steenkool veroorzaakte een 

grote hoeveelheid assen en sintels766. Deze afvalstoffen bevatten doorgaans grote hoeveelheden 

seleen, arseen en pak’s. daarnaast kon bodemvervuiling ontstaan door het insijpelen van zware 

metalen uit de steenkool, die meestal onder de blote hemel werd opgeslagen, in de bodem. Een 

laatste potentiële bron van bodemcontaminatie heeft betrekking op het gebruik van de 

transformatorolie, die vanaf 1930 onder andere uit pcb’s was samengesteld767.  

4.4.4. De transportindustrie: de spoorweg- en tramwerkplaatsen  

Gentbrugge werd al vroeg voorzien van een goede infrastructuur. Reeds op 10 augustus 1872 

werd de Ringspoorweg, die later een belangrijke aantrekkingspool voor de industrie vormde(cf. 

infra), in gebruik genomen768. Een tiental jaar later, op 5 maart 1881 werd door het departement 

van openbare werken beslist een fabriek voor de herstellingen van locomotieven en rollend 

materieel op te richten. Het Arsenaal had een capaciteit van 32 locomotieven en 96 wagons en 

werd plots ook één van de grootste werkgevers in de gemeente. Reeds bij haar oprichting werd 

er een personeelsbestand van 400 werklieden verwacht769. Toch wordt in 1884 slechts melding 

gemaakt van 200 werklieden. De werkelijke toedracht van de tewerkstelling te Gentbrugge is 

niet geweten. In de 20ste eeuw werd alsmaar meer personeel aangenomen. In 1909 kloeg het 

lokale blad ‘De Volksstem’ dat de 11 aanwezige badkamers met een totale capaciteit van 1200 

werklieden ruimschoots onvoldoende waren. In de jaren twintig van de 20ste eeuw groeide het 

personeelsbestand uit tot minstens 1400 man770.  

Dit maakte dat het Arsenaal doorheen de 19de en 20ste eeuw het allergrootste bedrijf van 

Gentbrugge bleef. In 1889 bedroeg haar totale oppervlakte ongeveer 11 hectare, 96 are en in 1940 
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was dit al verhoogd tot 12 hectare, 64 are en 50 centiare771. Tussen de eigenlijke oprichting van 

het Arsenaal in 1884 en de hier beschouwde einddatum 1950 hebben zich dan ook heel wat 

wijzigingen in de productieprocessen en opslagcapaciteit voorgedaan.  

 

Het eigenlijke oprichtingsdossier van de NMBS is niet overgeleverd, maar uit de literatuur weten 

we dat men initieel een herstellingswerkplaats voor locomotieven en wagons oprichtte. In 1903 

kondigde zich echter de eerste productiewijziging aan. In dat jaar werden een draaierij772 en een 

koperslagerij bijgebouwd773. In de koperslagerij werd onder langdurig kloppen met allerhande 

hamers een voorwerp vervaardigd. Maar omdat onder dit constant hameren het koper bros 

dreigde te worden, werd het koper verhit of uitgegloeid. In de koperslagerij waren ook 

verschillende draaibanken aanwezig, waarop een metalen of houten model samen met de 

koperen plaat werd bevestigd en snel werden rondgedraaid774.  

De werking van het Arsenaal werd in 1928 omgebogen. Na een reorganisatie besliste men de 

reparatie van de locomotieven te vervangen door de herstellingen van de wagons. Een nieuwe 

bedrijfsactiviteit werd aldus geïntroduceerd; de constructie van wagons voor het vervoer van 

allerhande producten, open dubbeldekwagons voor het vervoer van auto’s en dies meer775. De 

vergunning in 1928 betrof een herstelplaats, lampisterie, smidse en ketelmakerij. In de 

herstelplaats werd een opslag van 7000 liter smeerolie en 5000 liter petroleum voorzien. Ook de 

lampisterie zou uitgerust worden met een tank van 3000 liter smeerolie. Daarnaast werd ook een 

atelier voor het mengen en sorteren van de kolen, het laden op tenders en wagons voorzien. Ten 

slotte werden ook nog een smidse, een ketelmakerij, een werkhuis voor het vervaardigen van 

buizen en een lokaal voor het zagen en hakken van brandhout met een kap- en lintzaag voorzien. 

Binnen dit atelier werd bovendien een post voor het autogeenlassen en een opslagplaats voor 

1000 kilogram calciumcarbid, ingeplant776. Daarnaast exploiteerde men nog een houtzagerij, een 

oliemagazijn waar petroleum en benzine werden opgeslagen, een ketelmakerij, een draaierij, een 
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atelier voor het herwinnen van onbruikbaar geworden olie, een bergplaats voor gezuiverde olie, 

een schilderatelier en een magazijn voor het bereiden van de verven en kleuren777.  

In 1933 liep er een nieuwe aanvraag bij de Bestendige Deputatie binnen. Eerst en vooral vroeg de 

NMBS de plaatsing van twee vaste stoomketels met vuurhaard voor de verbranding van 

houtschavelingen, zaagmeel en allerlei ander houtafval, een houtzagerij, een inrichting voor de 

bereiding van acetyleen en een opslagruimte van petroleumessence aan. Bovendien verzocht 

men de plaatsing van een pneumatische centrale compressor en een elektrisch onderstation voor 

gelijkstroom en een elektrisch transformatiestation voor wisselstroom. Bovendien werden ook 

een atelier voor het bewerken van olieverven en een inrichting voor het hersmelten van bitumen 

aangevraagd778, die werden aangewend als bedekkingmateriaal van de treinwagons779. Het 

hersmelten van asfalt gebeurde in een ijzeren kuip, die door middel van een oven met een 

temperatuur van 180°C werd verwarmd. De hoeveelheid opgeslagen bitumen werd op 64 000 

kilogram geraamd780. Daarnaast waren ook een ketelmakerij, schilderij en een atelier voor het 

vervaardigen van loodmenieverf aanwezig. De verf werd vervaardigd met een totale hoeveelheid 

van 800 kilogram lijnolie, droogolie, white spririt, vernis en witte brandverf781.  

Omdat de inrichting grote hoeveelheden olie nodig had, werd eveneens een post voor het 

herwinnen van onbruikbaar geworden en bevuilde olie, voortkomende van de draagpotten van 

de wagons opgericht. In dit atelier werden 2 afdruiptafels waarop de verschillende recipiënten die 

ongezuiverde en bevuilde olie bevatten, geplaatst. Deze tafels stonden in verbinding met een 

ondergrondse ijzeren vergaarbak van 5m3782.  

De fabriek omvatte eveneens een elektrisch onderstation voor gelijkstroom, bestaande uit een 

verspreidingstoren en een magazijn met bureel. De elektrische gelijkstroom, geleverd door de 

Société Anonyme Electricité du Littoral, werd gebruikt voor het aandrijven van de 

elektromotoren en voor de verlichting van de lokalen, de koer en het station Gentbrugge Zuid783.  

Tot slot werd er ook een atelier voor het drogen van het hout aangevraagd. Hout dat in 

aanraking met water kwam, diende men te behandelen omdat het anders zou gaan rotten. De 

eenvoudigste manier was het drogen van het hout. De dikke en zware dwarsliggers waren echter 

niet zo makkelijk te drogen. Eerst moest het slijmerige plantensap verwijderd worden. Dit werd 
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bij voorkeur uitgevoerd in een afgesloten ruimte, waar een temperatuur onder de 100 °C 

heerste. Het eigenlijke drogen gebeurde in een overdekte plaats. Het drogen van hout in het 

directe zonlicht zou immers enkel het houtoppervlak uitdrogen. De kern zou vochtig blijven, 

waardoor het hout in contact met water toch nog zou gaan uitzetten784.   

 

Reeds in 1934 werd een nieuwe aanvraag voor het oprichten van een naftastapel van 20 000 liter 

voor het aandrijven van de tractoren en enkele hefwerktuigen, ingediend 785. Slechts een jaar later 

op 15 mei 1935, werd Gentbrugge opgeschrikt door het bericht dat de centrale hoofdwerkplaats 

van het Arsenaal zou afgeschaft worden. Dat dit voor de nijverheid en handel, als voor de 

gemeente en de werklieden een ramp zou betekenen, behoeft weinig betoog786. Uiteindelijk 

kwam het niet zo ver en besliste de NMBS haar twee overwegen langs de Magerstraat en de 

Brusselse Steenweg af te schaffen en een viaduct te bouwen. Bij de werken werd slechts in een 

rijweg van 11 meter en een voetpad van 2,5 meter voorzien. Dit was voor een drukke baan als de 

Brusselse Steenweg ruimschoots onvoldoende. Deze werkzaamheden waren al snel een doorn in 

het oog van de bevolking uit de Arsenaalwijk, die vreesde dat de Brusselse Steenweg een ‘dode 

baan’ zou worden, met alle desastreuze gevolgen vandien voor de lokale handelaars. Men wou 

immers de Brusselse Steenweg vanaf de Jules de Saint-Genoisstraat over het Arsenaal tot aan de 

Magerstraat verleggen, met als resultaat dat het verkeer op de steenweg zou doodbloeden, aldus 

de bewoners. Bovendien zouden de werkzaamheden ongelukken en files met zich mee 

brengen787. Om de gemoederen te bedaren werd dan maar gekozen om de toenmalige doorgang 

uit te diepen, zodat de steenweg zijn normale beloop kon behouden788.  

In 1940 vroeg de NMBS voor de laatste keer een vergunning ter uitbreiding van de hoeveelheid 

dieselolie van 24 000 liter naar 45 000 liter aan789. Vreemd genoeg werd echter nooit eerder van 

dieselolie gesproken. Wanneer de originele dieseloliestapel van 24 000 liter werd opgericht, is dus 

niet duidelijk.  
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De potentiële bodemverontreiniging als gevolg van spoorwegen is dubbel zo complex omdat het 

beide lineraire als puntverontreiniging kan veroorzaakt hebben. Met lineaire verontreiniging 

bedoelt men de pollutie op en rond de spoorwegrails. De bodem kan er mogelijk bezoedeld zijn 

door onder andere de slijtage van de rails en bovenleidingen, de kolensintels, die hoge 

metaalconcentraties kunnen bevatten en vaak langs de lijnen werden gedumpt en de oliën en 

vetten die uit de wagons en locomotieven lekten. De puntverontreiniging is eerder gerelateerd 

met de mogelijke vervuiling als gevolg van het gebruik van steenkool en dieselolie voor de 

aandrijving van het openbaar vervoer.790. 

Het Arsenaal was natuurlijk bij uitstek een herstelwerkplaats. Maar zoals we reeds in de 

beknopte geschiedenis uit de doeken deden, werden in de werkhuizen van de NMBS meer dan 

alleen maar locomotieven en wagons hersteld. Verontreinigingen door middel van verven, 

metalen, bitumen en dergelijke waren dan ook niet uitgesloten. Ook de smeerolie en de 

organische (gechloreerde) koolwaterstoffen, die in de werkplaatsen voor het onderhoud werden 

gebruikt, konden de bodem ernstig bezoedelen791.  

 

Schematisering rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1884 – 1903 / 19 700 * 19 

1903 – 1909 / 6 700 * 6 

1913 – 1928 / 15 1 419 * 15 

1928 – 1933 / 5 1 419 * 5 

1933 – 1934 / 1 1 419 * 1 

1934 – 1940 / 6 1 419 * 6 

1940 -1950 / 10 1 419 * 10 
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Stoffen 1884 – 

1903 

p / 

waarde 

1903 – 

1928 

p / 

waarde 

1928 – 

1933 

p / 

waarde 

1933 – 

1934 

p / 

waarde 

1934 – 

1940 

p / 

waarde 

1940 – 

1950 

p / 

waarde 

Aminen (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Aromaten (g) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Cyaniden (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fenolderivaten (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fluoriden (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fosfaten (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Chloorkoolwaterstoffen 

(h) 

6 – 10 / 6 6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Pcb’s en pct’s (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Pak’s (h) ≤ 1/ 1 ≤ 1/ 1 ≤ 1/ 1 ≤ 1/ 1 ≤ 1/ 1 ≤ 1/ 1 

Benzine (g)   6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Petroleum (g)   2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Dieselolie (g)      11 – 26 / 

11 

Nafta (g)     6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Loodmenie (g)    2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Bitumen (g)    6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

White spirit (h)   2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Vernis (h)   2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Afgewerkte olie (a) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 – 5 / 2 
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2 

Assen en sintels (a) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Smeerolie en –vet (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen (h) 

6 – 10 / 6 6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 6

Steenkool (g) 11 – 25 / 

11 

11 – 25 / 

11 

11 – 25 / 

11 

11 – 25 / 

11 

11 – 25 

/ 11 

11 – 25 / 

11 

Verven (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Zware metalen (g)   26 – 50 / 

26 

26 – 50 / 

26 

26 – 50 

/ 26 

26 – 50 / 

26 

Zware metalen (a) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 

2 

2 – 5 / 2 

Koper – en verbindingen 

(g) 

 51 – 74 / 

51 

51 – 74 / 

51 

51 – 74 / 

51 

51 – 74 

/ 51 

51 – 74 / 

51 

Alcoholen (g)   6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

6 – 10 / 

6 

 

Verf (p)   11 – 25 / 

11 

11 – 25 / 

11 

11 – 25 

/ 11 

 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Aminen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Aromaten C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Cyaniden A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Fenolderivaten B / 10 E / 4 Middel / 2 

Fluoriden C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Fosfaten C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Chloorkoolwaterstoffen C / 2,5 A / 3 Middel / 2 

Pcb’s en pct’s B / 10 E / 4 Middel / 2 
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Pak’s A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Benzine C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Petroleum C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Dieselolie C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Nafta D / 1 E / 4 Middel / 2 

Loodmenie B / 10 A / 3 Laag / 1 

Bitum A / 1000 A / 3 Laag / 1 

White spirit D / 1 E / 4 Middel / 2 

Vernis D / 1 X / 1 Middel / 2 

Afgewerkte olie A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Assen en sintels A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Smeerolie en –vet D / 1 X / 1 Middel / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

B / 10 E / 4 Middel / 2 

Steenkool A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Verven A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Zware metalen A / 1000 A / 3 Laag / 1 of hoog / 3 

Koper – en 

verbindingen 

A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Alcoholen D / 1 X / 1 Middel / 1 

 

Na berekening bekwamen we een totale waarde van 3.631.386.033.  

 

Ook de trammaatschappij ‘Tramways Electriques de Gand’ vond al vroeg een onderkomen in 

Gentbrugge. Deze naamloze maatschappij werd, hoewel de accumulatorentramdienst te Gent al 

langer bestond, bij het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1897 onder de doopvont gehouden. De 

concessie van de compagnie welke de vroeg negentiende-eeuwse paardentrams gedurende 25 

jaar exploiteerde, liep af in 1899. De toenmalige Gentse burgemeester Emile Braun was echter 

voorstander van een rechtstreekse exploitatie, omdat de private compagnie enkel die lijnen die 

de meeste financiële winst opleverden, in gebruik namen. Alvorens het eigenlijke 

concessiecontract ten einde liep, ijverde Braun ervoor de dienst zo snel mogelijk in handen van 

het stadsbestuur te krijgen; want het regende klachten over de slechte dienstverlening. ‘De rails 
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zijn slecht, de prijzen te hoog en alles wordt onvoldoende onderhouden. Het is algemeen geweten dat in 

geen stad van het land minder van de tram gebruik wordt geraakt als te Gent792’. Eerst en vooral diende 

men een ontwerp in om het bestaande openbaar vervoer in de stad uit te breiden tot zeven lijnen 

Maar de belangrijkste vernieuwing was dat de trams door elektriciteit zouden aangedreven 

worden.793.  

Het elektriciteitstoeleveringsbedrijf van de ‘Trams van Gent’ werd langs de Brusselse Steenweg 

te Gentbrugge, alwaar een grond van om en bij de 2 hectare groot van De Ruycke en Van 

Hoolbroeck werd opgekocht voor de som van 91 873 frank, ingeplant. De Gentse aannemers 

Joseph Haché, Gustave Kallaert en Victor De Braeckeleire werkten van 17 februari 1898 tot 2 

januari 1899, wanneer de eerste rijtuigen met passagiers de rit van de Zuidstatie naar de 

Korenmarkt aflegden, aan de voltooiing van de machinekamers voor de accumulatoren, de 

elektrische centrale en de tramloodsen794. ‘De inrichting is alleszins bewonderenswaardig en de bouw 

strekt tot eer van de heren Haché, De Baeckeleire en Callaert, die zich ten beste van hun taak als 

ondernemers gekweten hebben. De drie prachtige stoomwerktuigen, welke samen 1000 pk meten en gebruikt 

worden om de elektriciteit voort te brengen, komen uit het huis Bollinckx te Brussel. Na de eerste lading 

moeten de rijtuigen eenmaal daags nog eens herladen. Elke lading elektriciteit geeft trekkracht om 45 tot 55 

km weg af te leggen. Elk rijtuig vol reizigers weegt ongeveer 13 ton en beschikt over 25 paarden trekkracht. 

Het opladen van de accu’s duurt vijf kwartier tot anderhalf uur, het plaatsen amper enkele minuten795’. 

Vanaf dan ontwikkelde het depot zich in sneltempo. Reeds in midden januari waren 25 rijtuigen 

in gereedheid gebracht. Men verwachtte dat tegen het einde van de week dit aantal al zou 

verdubbeld zijn796. 

Hoewel deze eerste experimenten enthousiast onthaald werden, liep de dienstverlening geregeld 

spaak. ‘In de zitting van de stedelijke raad werd onomwonden bevestigd dat defecten bij de tramdienst 

veelvuldig voorkomen, tot groot ongemak van de tramgebruikers. De onderhoudsploegen dienen gedurig uit 

te rukken. Vaak moeten trams die gebroken staan met een vijzel naar het werkhuis worden gesleept. Het 

publiek wordt ongeduldig en verplaatst zich sneller te voet, wat op termijn de inkomsten voor de stad 

nadelig kan beïnvloeden797’. Daarenboven werd het werk door de werklieden en het 

accumulatorensysteem door de reizigers slecht en ongezond bevonden. ‘Het vervangen van de 

                                                       
792 DE KEUKELEIRE (E.), 75 jaar tramlijn van Gent naar Moskou. Inclusief de stelplaats lijnen 2, 9 en 20 naar het 
Arsenaal. De trolleybus (1899 – 2006), Gent, persoonlijke uitgave, 2006, pp. 24  
793 Ibidem, pp. 25  
794 Ibidem, pp. 26 – 27  
795 Ibidem, pp. 34  
796 Ibidem, pp. 27 
797 Ibidem, pp. 40  
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ontladen accumulatoren kan moeilijk door de werklieden worden bijgehouden. Meer zelfs, zij moeten zelf 

vervangen worden wegens de ongezonde werkvoorwaarden in de laadzaal. Ook in de rijtuigen regent het 

klachten over gasuitwasemingen en van vele personen, voornamelijk dames, werden de kleren beschadigd 

door zuurvlekken die voortkomen van lekkende accumulatoren798’. Deze herhaalde klachten haalden 

zelfs de internationale pers. Op een conferentie in Londen werd het accumulatorensysteem 

veroordeeld en onbetrouwbaar voor een regelmatige reizigersdienst bevonden. Daarop kwam de 

tramcompagnie in een lastig parket te zitten. Door de grote onkosten ter verbetering van het 

systeem werd het stelsel volledig verlaten en gezocht naar een andere aandrijftechniek799. Ook in 

Gentbrugge werd daarom bij de aanvang van de 20ste eeuw gekozen voor de elektrische tram via 

het trolleysysteem met bovenleiding. De stroom werd via de luchtdraad in het trolleywiel in het 

controlestelsel overgebracht. Dan ging hij door een onderbreker of para-bliksem, die zelfwerkend 

of met de hand bediend werd800. Uiteindelijk werd enkele jaren later het systeem van de 

elektrische tram ook in de binnenstad veralgemeend801. Deze vernieuwingen lagen aan de 

grondslag van de grote bloei van de tramlijnen tussen 1900 en de Eerste Wereldoorlog802.  

 

Het werkhuis van de ‘Trams van Gent’ omvatte niet enkel een herstelplaats maar ook een 

oliekelder, garage, twee smidsen, een ververij, een ‘bobinage-atelier’, een washok, een atelier 

voor het timmerwerk, een soldeerinrichting, een hout- en kolenopslagplaats803. Net voor de 

oorlog werd de eerste uitbreiding met een benzineopslagplaats van 1000 liter aangevraagd804. 

Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog hielden de Duitse troepen lelijk huis in het Arsenaal. Daags 

voor de wapenstilstand en de bevrijding van Gent legden de nog aanwezige Duitse soldaten het 

merendeel van de gebouwen in de as. De naoorlogse periode daarentegen was een periode van 

uitbreiding en bloei. De toenmalige stelplaats van het Arsenaal werd vergroot met “Het 

Kasteeltje” dat van weduwe D’Haene – Chabot werd aangekocht en waar nu de kantoren van de 

directie zouden worden ingeplant. Bovendien besliste men in 1919 de soms gevaarlijke 

overwegen door spoorwegbruggen te vervangen, waardoor het terrein in Gentbrugge-Noord 

opgehoogd en verbonden werd met het station van Gentbrugge-Zuid. Op de ruïnes van het oude 

                                                       
798 DE KEUKELEIRE (E.), 75 jaar tramlijn van Gent naar Moskou. Inclusief de stelplaats lijnen 2, 9 en 20 naar het 
Arsenaal. De trolleybus (1899 – 2006), Gent, persoonlijke uitgave, 2006, pp. 40  
799 Ibidem, pp. 40  
800 Ibidem, pp. 42  
801 Ibidem, pp. 46  
802 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 199  
803 PAG, 8/35 – 404 
804 PAG, 8/35 – 74 
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Arsenaal werden drie nieuwe hallen met elk een lengte van 30 meter gebouwd om nog meer 

locomotieven in te kunnen plaatsen. Maar het noodlot sloeg toe... . ‘Rond 3 uur 30 hoorde men een 

vervaarlijk gekraak en een gedeelte van de hal stortte plotseling in. De werklieden op het dak werden 

meegesleept en deze beneden onder het puin bedolven. De gewonden werden voorlopig in het verbandhuis 

van het Arsenaal verpleegd en dan naar gasthuizen in Gentbrugge en Ledeberg overgebracht805’. 

Na de uiteindelijke voltooiing was het werkhuis te Gentbrugge ook groot genoeg om de eerste 

aanpassingswerken aan de trams uit te voeren. In de jaren twintig beleefde de trammaatschappij 

immers haar hoogbloei. Daardoor werden de rijtuigen te krap om het groeiend aantal reizigers te 

vervoeren. In 1925 werd daarom beslist de rijtuigen te verlengen tot een lengte van 12 meter. 

Deze zogenaamde drie-assige trams, alsook de open zomertrams, werden allemaal in het 

Arsenaal geassembleerd. Een tweede grote vernieuwing was de uitbreiding van het aantal 

rijwielen tot 6806. In 1927 werd vervolgens een vergunning aangevraagd voor het uitbaten van de 

elektriciteitstoelevering aan de trams van Gent. Daartoe werd een opslag van 2000 liter nafta, 

2000 liter petroleum, 10 000 liter smeerolie, 40 flessen zuurstofgas en 3 draagbare 

acetyleenlasposten aangevraagd. Bovendien werd de vergunning voor de smidse, dynamo’s en 

herstellingswerkhuizen verlengd807. De werkhuizen omvatten eveneens een smederij, 

schrijnwerkerij, werkhuis voor elektriciens en een schilderwerkplaats, waarachter in de dertiger 

jaren een groot kolenmagazijn van 48,52 m2 werd bijgebouwd808.  

 

Toch bleef het de trammaatschappij niet voor de wind gaan. Steeds meer overstemden de 

autobuslijndiensten het tramverkeer. Daarom begonnen de meeste tramdiensten zelf 

autobusdiensten te exploiteren809. Ook de Gentse trammaatschappij had met dergelijke vormen 

van concurrentie af te rekenen. In 1933 richtte men daarom een bergloods voor 15 autobussen 

op810.  In datzelfde jaar werden twee additionele vergaarbakken aangevraagd, die nu een 

capaciteit van 6000 liter nafta en petroleum zouden bevatten, in plaats van de bakken van 2000 

                                                       
805 DE KEUKELEIRE (E.), 75 jaar tramlijn van Gent naar Moskou. Inclusief de stelplaats lijnen 2, 9 en 20 naar het 
Arsenaal. De trolleybus (1899 – 2006), Gent, persoonlijke uitgave, 2006, pp. 74  
806 Ibidem, pp. 92  
807 PAG, 8/35 – 208 
808 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage IX  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
809 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 538  
810 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage IX  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
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liter uit 1927 811. In 1933 werd het bestaand werkhuis uitgebreid met een statische transformator 

en mazoutstapel van 8000 liter812. In 1941, net voor de eigenlijke ondergang van de inrichting, 

werd een gasverdichtingsinrichting van 500 kilogram aangevraagd. Lang heeft deze inrichting 

echter niet bestaan813. Het bedrijf kon immers amper het hoofd boven water houden. Na de 

afloop van het contract met NV Electricité du Littoral, aan wie de centrale werd verhuurd, werd 

de werkplaats volledig buiten dienst gesteld. In de plaats daarvan werden in de werkhuizen 

cabines voor de omvorming van stroom opgericht. De Tweede Wereldoorlog bracht uiteindelijk 

de laatste genadeslag814.  

 

De Tramways Electriques de Gand stelde net als de NMBS een massa werklieden tewerk en ze 

was samen met het Arsenaal (cf. supra) en de Puntfabriek (cf. infra) een van de belangrijke 

economische pijlers van de gemeente. Maar omdat ze zolang in de gemeente gevestigd waren, 

hebben deze fabrieken vermoedelijk diepe sporen in de bodem nagelaten. Vooral de processen in 

de remises, de werkplaatsen en emplacementen waren in het kader van de potentiële 

milieuverontreiniging van belang. De tramlocomotieven werden immers overwegend op 

steenkool gestookt en de vervuiling door assen en sintels kan aanzienlijk zijn op deze terreinen. 

In de remises werden dan weer grote en kleine onderhoudsactiviteiten uitgevoerd, waardoor 

smeeroliën, reinigings- en oplosmiddelen in de bodem konden terechtkomen815. Daarnaast werd 

net als in het geval van de NMBS veelvuldig geverfd in de fabrieken, wat een contaminatie door 

zware metalen en verf doet vermoeden.   

 

Schematisering rekenmodel 

 

Periode activiteit bedrijf / duur Bedrijfsgrootte (g) 

1902 – 1913 / 11 141 * 11 

1913 – 1923 / 10 141 * 10 

1923 – 1927 / 4 189 * 4 

                                                       
811 PAG, 8/35 – 404  
812 PAG, 8/35 – 648  
813 PAG, 8/35 – 714  
814 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage IX  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
815 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 538 – 539  
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1927 – 1933 / 6 189 * 6 

1933 – 1938 / 5 189 * 5 

1938 – 1941 / 3 189 * 3 

1941 – 1946 / 5 189 * 5 

 

Stoffen 1902 – 1913 

p / waarde 

1913 – 1927 

P / waarde 

1927 – 1933 

p / waarde 

1933- 1946 

P / waarde

Afgewerkte olie (a) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Benzine (g) 2 – 5 / 2 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11

Dieselolie (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 11 – 25 / 11

Gechloreerde 

koolwaterstoffen (h) 

6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Assen en sintels (a) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Smeerolie en –vet (g) 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11

Verven (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Steenkool (g) 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11

Petroleum (g)   2 – 5 / 2 6 – 10 / 6 

Detergenten (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Afgewerkte olie A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Benzine C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Dieselolie C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

B / 10 E / 4 Middel / 2 

Assen en sintels A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Smeerolie en –vet D / 1 E / 4 Middel / 2 

Verven A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Steenkool A / 1000 A / 1000 Laag / 1 

Petroleum C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Detergenten C / 2,5 X / 1 Middel / 2 

 



 260

Finaal bekomen we een totale vervuilingcoëfficiënt van 598.217.136.  

4.4.5. De metaalnijverheid 

De productie van metaal is een vlag die vele ladingen dekt. De toepassingen en producten in de 

metaalnijverheid is immers bijzonder divers. Om de bespreking van de metaalsector te 

vereenvoudigen, zullen we hier enkel een beschrijving geven van de productietechnieken die in 

de voornaamste metaalfabriek in Gentbrugge, de spijkerfabriek en draadtrekkerij Clouterie et 

Tréfilerie des Flandres, aangewend werden 

 

In de ambachtelijke periode werden spijkers nog niet uit getrokken draad vervaardigd, maar 

werden ze in hun geheel gesmeed. Vanaf het ogenblik dat de draadtrekking werd uitgevonden, 

werden de nagels niet meer gesmeed, maar vervaardigde men ze uit getrokken draad. Hieruit 

blijkt reeds dat het trekken van draad en het vervaardigen van nagels en spijkers nauw bij elkaar 

aansloten, hoewel ze bij het begin van de 19de eeuw nog twee afzonderlijke takken uitmaakten. 

De eigenlijke koppeling van beide bedrijfstakken hangt samen met de uitvinding van de Morgan- 

draadtrekmachine door Henri Cort in de 19de eeuw. Deze uitvinding veroorzaakte een ware 

revolutiegolf en gaf het startschot voor de machinale draad- en spijkerfabricage op grote schaal. 

Door deze vondst, werden spijkermakerijen en draadtrekkerijen vaak in één en hetzelfde bedrijf 

aangetroffen816. De befaamde Clouterie et Tréfileries des Flandres, een afsplitsing van de 

Clouterie et Tréfileries uit Fontaine – L’Eveque, was daar een voorbeeld van817. Ze stond bekend 

als één van de belangrijkste en het op één na grootste bedrijf te Gentbrugge. Ze groeide uit de 

nagel- en spijkerfabriek van Pernot-Minne, die in de winter van 1867 van de Minnemeersbrug in 

Gent naar de leegstaande kaarsenfabriek van Weduwe De Corte verhuisde (cf. supra). Op dat 

moment bezat Mr. Pernot slechts 15 nagelmachines, die hij in 1839 zelf had ontworpen818. 

Daarnaast draaiden er 4 rivetmachines en 14 bobijnen in de spijkerfabriek. In 1867 richtte Pernot 

eveneens een draadverzinkerij op en plaatste hij een extra stoommachine van 30 PK om de 14 

bobijnen dag en nacht te kunnen laten draaien819. Vanaf dan ging het in sneltempo. In 1869 vroeg 

de fabrikant zijn eerste vergunning aan voor de oprichting van een draadtrekkerij, twee vuren 

                                                       
816 GASTON (F.), De ontwikkeling der Belgische draadtrekkerijen, Gent, Vlerick, s.d., pp. 1 – 2 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
817 Ibidem, pp. 14 
818 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage I  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
819 Ibidem, bijlage I 
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voor het hersmelten van metalen, een spijkermakerij en ijzerdraadfabriek. Omdat alle 

stoommachines veel steenkool verbruikten, werd hiervoor een apart depot voorzien820.  

Enkele jaren later in 1873 vraagt Adolf Pernot een toelating aan voor het mogen inrichten van 4 

puddlerovens, twee ovens om de metalen opnieuw op te warmen, een stamphamer, enkele 

stoommachines, enkele metaalscharen, een draaibank en een breekhamer821.  

In 1891 overleed Adolf Pernot – Minne en een jaar na zijn dood vormde men de fabriek om in 

een naamloze vennootschap. De Clouterie et Tréfilerie des Flandres was geboren. De fabriek 

werd bestuurd door Leon Tertzweil, J.J. Dierman, Georges Carels, H. Drory en E. Van 

Ceulebroeck, die de vroeger nog bescheiden metaalfabriek omvormden tot een grootindustrieel 

bedrijf822. Na heel wat verbeterings- en uitbreidingswerken aan de fabriek, besloeg de volledige 

inrichting maar liefst 1 ha, 68 a en 7 ca823. De eerste vijf maanden werd echter nog in erbarmelijke 

omstandigheden en met verouderde machines gewerkt. De productie bedroeg in de negentiger 

jaren slechts 22 800 kilogram per week. Maar de directie zag het groots en legde de fabriek in 

december 1892 stil om de oude gebouwen te slopen en integraal te vervangen door nieuwe. Eind 

januari waren de werken voltooid en vanaf februari gingen de 70 in dienst zijnde  arbeiders terug 

aan de slag. De gemiddelde productie werd door de uitbreiding opgetrokken tot 40 000 kilogram 

per week. Maar omstreeks 1898 begon het slechter te gaan met de fabriek. De prijzen bleven 

gevoelig stijgen, maar de winstmarges werden steeds kleiner. Dit was het gevolg van een 

toename van de koopprijs van de walsdraad, terwijl de verkoopprijs stagneerde. Bovendien 

stegen ook de lonen van de hoog opgeleide arbeiders alsmaar824. De situatie verslechterde nog. 

De vraag naar walsdraad bleef constant, maar het aanbod stokte, wat de prijzen de hoogte 

injoeg. De tarieven stabiliseerden zich pas na de eeuwwisseling, wanneer de fabriek er toch met 

succes in slaagde tegen de bikkelharde Duitse en Amerikaanse concurrentie op te boksen. Maar 

omdat de machinecapaciteit slechts een gemiddelde productie van ongeveer 400 000 kilogram 

per week toeliet, vatte Leon Tertzweil een studie aan met betrekking tot het innoveren en 

uitbreiden van de fabriek met een aantal nieuwe hallen, magazijnen en de aanleg van een dubbel 

spoor825.  

                                                       
820 RAG, Provincie Oost – Vlaanderen 1830 – 1850, 1523  
821 RAB, Provincie Oost –Vlaanderen 1850 – 1900, 2/4655  
822 GASTON (F.), De ontwikkeling der Belgische draadtrekkerijen, Gent, Vlerick, s.d., pp. 28 [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
823 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage I  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
824 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 77  
825 Ibidem, pp. 77  
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Een volgend wapenfeit was de stichting van de NV Clouterie Adolphe Oltlet. De drie beheerders 

van de Gentbrugse metaalgigant waren allen betrokken bij deze oprichting; en omgekeerd werd 

Adolphe Otlet ook betrokken bij het beheer van de Clouterie. In 1905 kwam het tot een fusie. De 

samensmelting was bedoeld om de productie op te drijven zodat men nationaal en internationaal 

een groter gewicht in de schaal kon leggen. Bovendien werkte de fusie kostenbesparend doordat 

ze de gezamenlijke aankoop van grondstoffen beoogde826.  In de jaren voor de Grote Oorlog 

draaide de fabriek dan ook op volle toeren. In 1913 sloot de Clouterie zelfs een contract af met 

het Ministerie van Oorlog, dat in het geval van een escalatie van de internationale spanningen, 

het Belgische Leger haar sabels op de machines van de Clouterie et Tréfileries zou mogen komen 

slijpen. Deze woorden waren amper bekoeld wanneer op 2 augustus 1914 de oorlog uitbarstte827. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de werkhuizen gemilitariseerd. Dit betekent dat de 

Puntfabriek bleef produceren, maar onder Duitse leiding kwam te staan. In de “Militäre 

Drahtfabrik” werd door Franse en Russische krijgsgevangenen prikkeldraad voor het front 

geproduceerd. Na de Russische Revolutie in 1917 en de vrede van Brest – Litovsk, stuurde de 

bezettende Duitse macht de Russen huiswaarts en werd de productie deels door een aantal 

vroegere plaatselijke werknemers overgenomen828. Hoewel er tijdens de Eerste Wereldoorlog 

dus wel nog werd geproduceerd, zal de oorlog volledig buiten beschouwing worden gelaten in 

het rekenmodel, omdat er slechts enkele arbeiders werden ingezet. De Puntfabriek kwam 

daarenboven volledig verloederd uit de oorlog. Niettegenstaande de werkhuizen van het 

grootste oorlogsgeweld bespaard bleven, waren de machines en gebouwen gedurende de 

bezetting nauwelijks onderhouden. Tijdens het Interbellum werd de productie toch langzaam 

hervat en werd de fabriek gestadig uitgebreid van 2 ha., 65 a. en 30 ca. in 1919 tot 4 ha, 93 a en 18 

ca in 1925829. Hoewel de binnenlandse verkoop terug aanzwengelde, ging het de fabrikanten op 

internationaal vlak minder voor de wind. De door de oorlog gespaard gebleven Amerikaanse 

staal- en metaalnijverheid had op vier jaar nagenoeg de volledige wereld ingepalmd. Maar het 

grootste probleem betrof de grondstofprijzen, die als gevolg van de oorlog pijlsnel waren 

gestegen. Om een constante beschikbaarheid en productie te verzekeren, sloot de bedrijfsleiding 

een overeenkomst met de Luxemburgse groep Aciéries Réunies de Burbach Eich et Dudelange 
                                                       
826 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 77  
827 Ibidem, pp. 78  
828 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage I [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling] 
829 Ibidem, bijlage I  
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(ARBED)830. Het bundelen van de krachten bleek naderhand geen slechte zet. In 1935 werd de 

oppervlakte van de fabriek geraamd op 6 ha, 5 a en 39 ca, wat ongeveer 2 hectare meer was dan 

20 jaar daarvoor831. Deze uitbreidingen genereerden natuurlijk een aantal vergunningsaanvragen. 

Vooreerst werd in 1926 een vergunning voor het inrichten van een depot voor 10 000 liter nafta 

aangevraagd832. In 1930 werd naar aanleiding van het verzoek tot het plaatsen van en nieuwe 

stroomvervormer de fabriek volledig gereviseerd. Hoewel de grote depressie zich omstreeks 

1929, als gevolg van de crash van Wall Street had ingezet, wist de Puntfabriek haar productie 

toch nog uit te breiden. Niettegenstaande de Clouterie door de hoge invoerrechten inderdaad de 

grootste moeite had om zich nog op de exportmarkten te profileren en er hun producten te 

slijten waren de achtereenvolgende uitbreidingen voornamelijk een gevolg van de fusies met de 

fabrieken Société ARBED, Clouterie Adolph Otlet en de Tresfilerie Gantoise uit Wondelgem. 

Voorts slokte het bedrijf ook de Usines Guilbert uit Merelbeke op833.  

De vraag in 1930 beoogde de vervanging van de bestaande elektrische inrichtingen door een 

elektrische onderstation voor het vervormen en verdelen van elektrische stroom, bestemd als 

drijfkracht en voor de verlichting van de werkhuizen. Naast de bestaande draadtrekkerij en 

boutenfabriek werd een afbijtzaal ingericht waar het afbijten van de ijzerdraad door middel van 

14 zwavelzuurbaden aan 5 graden Baumé gebeurde. Daarnaast werd er ook nog een atelier voor 

galvanisatie voorzien. Dit werkhuis omvatte 3 grote banken met gaspels, een uitgloeioven 

verwarmd met gazogeengas, een bak die een oplossing van chloorzuur aan 60 Baumé voor het 

afbijten van de ijzerdraad bevatte, een bad met gesmolten zink op 430 graden en een 

opwindbank. Er werden ook vier middenbanken geplaatst waaronder: een halspelvat, een bak 

met een oplossing van waterstofchloride aan 4 Baumé, een kuip met gesmolten zink aan 430°, 

een opwindbank, een kleine bank voor het vertinnen van fijne draad, een kleine bank voor het 

verzinken van fijne draad, 5 traliewerkmachines, 8 kabteermachines en 9 pindraadmachines834. 

Daarnaast werd er ook nog een ‘feuillardzaal’ voor het vervaardigen van bandijzer door middel 

van uittrekkingsluiders voorzien. Tot slot werden er ook enkele ‘hulpdiensten’ voorzien, zoals 

een generatorengasinrichting en een werkhuis voor houtbewerking voor het vervangen van 

inpakkisten en vaten in hout. Het werkhuis voor herstellingen was uitgerust met 20 draaibanken, 

3 groefboormachines, 7 freesmachines, 9 zaagmachines, 1 schaafmachine, 8 vijlmachines, 9 
                                                       
830 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 80  
831 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, bijlage I  
832 PAG, 8/35 – 163 BIS  
833 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 81  
834 PAG, 8/35 – 301 
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smidsvuren, 5 emerislijpstenen, 2 elektrische hamers, 4 ovens voor het uitgloeien en het 

temperen. In totaal werd maandelijks zo’n 400 ton draad, spijkers en bandijzer geproduceerd835.  

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het verbond tussen de ARBED-gigant en de Clouterie 

nietig verklaard. Het werd ARBED nog langer de nodige fondsen over te schrijven. Ondanks 

alles, behield ze grotendeels haar vooroorlogs personeelsbestand. Na de Tweede Wereldoorlog, 

koesterde het bedrijf ambitieuze uitbreidingplannen. Maar de toenmalige economische situatie 

zag er allesbehalve rooskleurig uit. Niet alleen was er het grond- en brandstoffentekort, maar 

duurde het tot omstreeks 1 mei eer de eerste bestelling machinedraad de fabriek bereikte. Na 

deze korte inzinking, herstelde het bedrijf zich836. Het laatste vergunningsformulier dateerde uit 

1946. Het betrof eigenlijk gewoon een verlenging van de bestaande draadtrekkerij. De enige 

‘productiewijziging’ uit 1946 betrof het bewerken van bandijzer. De platen werden ontvet in 

zuurbaden, en vervolgens gesmeerd, geplet, afgewerkt, in ovens verwarmd, gepolierd en 

afgewerkt. In 1946 werd de productie geraamd op 150 ton per dag837. Men sloeg nu ruim 2,5 

miljoen bouten per maand. Maar daar bleef het niet bij. De productie werd de volgende jaren 

alsmaar uitgebreid tot 230 – 235 ton per dag in 1947. In 1948 gaat het de fabriek terug minder 

voor de wind; de dagelijkse productie liep terug tot 125 ton per dag. De crisis die zich in 1949 

inzette, duurde nog tot in de vijftiger jaren838.  

 

Over de aangewende productieprocessen is weinig geweten. Aan de hand van de vermelde 

machines en scheikundige stoffen, kunnen we door een literatuuronderzoek wel afleiden welke 

technieken werden gebruikt. In spijker- en nagelfabrieken werden zowel verspanende als niet-

verspanende bewerkingen uitgevoerd. Verspanende bewerkingen omvatten alle technieken om 

een schroef, spijker of nagel, een bepaalde vorm en afmeting te geven, door materialen 

‘verspanend’ te verwijderen. Een veel gebruikt proces hierbij is het draaien. Vermoedelijk werd 

het draaien in de fabriek van Pernot – Minne nog gedaan met handgereedschap. Pas vanaf 1873 

zijn er aanwijzingen voor het gebruik van draaibanken. De werkbank diende bijvoorbeeld om de 

schroefdraad te verwijderen. Wegens de constante en grote vraag naar schroeven in bijvoorbeeld 

de machine-industrie, werden deze draaibanken reeds in het derde kwart van de 19de eeuw 

geautomatiseerd. Daarnaast werden de nagels en spijkers geslepen, ten einde de voorwerpen tot 
                                                       
835 PAG, 8/35 – 301  
836 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 81  
837 PAG, 8/35 – 933 
838 ‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 1990(12), pp. 82  
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30% lichter te maken. Vermoedelijk gebruikte men hiervoor in de 19de eeuw eveneens 

handmatig gereedschap839.  

Daarna volgden de niet-verspanende bewerkingen, die het metalen materiaal plastisch 

vervormden. Men liet danige krachten op het voorwerp inwerken dat de elasticiteitsgrens, maar 

niet de vastheid van het metaal overschreden werd. Niet-verspanende bewerkingen zoals persen, 

walsen, trekken, smeden en dies meer werden koud of warm uitgevoerd. Indien men een zekere 

hardheid van het product verlangde, werden deze processen koud uitgevoerd840. Alvorens men 

de eigenlijke niet-verspanende bewerking kon aanvatten, moesten de materialen gereinigd en 

gebeitst worden. Beitsen kwam neer op het behandelen van de metalen oppervlakken met 

bijtende scheikundige goedjes, waardoor bijvoorbeeld roestvlekken worden verwijderd841. Met 

welke stoffen dit beitsen in de fabriek van Adolf Pernot – Minne gebeurde is niet geweten. In elk 

geval staat vast dat in de NV Clouterie et Tréfileries des Flandres, net zoals in de modale staal- en 

ijzerfabriek842 met zwavelzuur werd gebeitst843. Hierdoor ontstond een afvalstof van 

ijzersulfaat844.  

Na het beitsen diende het voorwerp dan ook grondig gereinigd te worden met water of een 

zwakke oplossing845. Vaak werden de metalen, alvorens ze tot draad getrokken werden, ook nog 

gepatenteerd. Patenteren betekende het verhitten en terug afschrikken van de metalen in een 

loodsmelt. Dikwijls werd ook nog een smeermiddellaag aangebracht, waarna het geheel werd 

gedroogd. Naderhand kon men met het draad- of koudtrekken beginnen. Men trok de metalen 

door een gat om de doorsnede ervan te reduceren. De hierdoor geproduceerde metaaldraad 

werd gedeeltelijk in de nagel- en boutenfabriek aangewend846. In 1930 werden in de 

draadtrekkerij van de Clouterie reeds 7 grote trekbanken met elk 22 elektrische bobijnen 

gebruikt847. Hierna werden de aldus bekomen draden uitgegloeid in 13 ovens, met 

semigasogeengas verwarmd848.  

                                                       
839 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 442  
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842 Ibidem, pp. 439  
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845 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 439  
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Naast het trekken van de draad, werden de metalen ook nog gehamerd en geperst. Hiervoor 

werden vanaf 1873 stamphamers en persmachines gebruikt, waarbij het metaal dat zich in een 

matrijs onder de persstempel bevond, werd vervormd849. Vervolgens werd het ijzer onder de 

walscilinders gejaagd, waardoor het in dikte afnam. Bij het smeden werd het metaal plaatselijk 

verwarmd in een smidse of oven, om met behulp van een mechanische valhamer in de gewenste 

vorm gesmeed te worden850.  

 

Tot slot waren ook de oppervlaktebehandelingen een belangrijk onderdeel van de 

metaalproductie binnen de Clouterie. De galvanotechniek werd reeds in 1867851 ingevoerd. De 

oppervlaktebehandelingen hadden voornamelijk tot doel de spijkers en draden te veredelen, 

verfraaien of tegen corrosie te beschermen852. Alvorens men kon overgaan tot het galvaniseren, 

diende het ijzer aan enkele voorbehandelingen te worden onderworpen. Deze kwamen neer op 

het mechanisch of chemisch reinigen. Nadat de te galvaniseren voorwerpen gebikt, geborsteld, 

geschuurd, geslepen, gepolijst en gestraald waren, ontvette men het metaaloppervlak goed853. 

Vanaf 1930 gebeurde dit in de fabrieken van de Clouterie met een zwavelig zuur854. Vervolgens 

werden de draden en bouten gebeitst middels chloorzuur. Na het beitsen werden de metalen 

materialen goed gespoeld om agressieve chloorresten te verwijderen. Vervolgens werden de 

metalen terug ondergedompeld in een sterk verdund zuur ten einde alle oxydelaagjes te 

verwijderen en de metalen lagen goed te hechtten. Tot slot werd een ‘strike’ aangebracht; een 

flinterdunne galvanische laag die een betere afzetting en hechting verzorgde855.  

Bij het eigenlijke galvaniseren maakte men gebruik van een bad van ionen, die voor geleiding 

zorgden. De kathoden en anoden, waartussen zich allerlei elektrochemische verschijnselen 

afspeelden, zorgen voor de af- en aanvoer van elektronen. De kathode was de spijker, draad of 

bout die van een metaallaagje moest worden voorzien; de anode was het metaal dat men wou 

neerslaan. De kathode werd verbonden met de minpool van de gelijkstroombron, die de positief 

geladen ionen naar de kathode leidden. Aan deze kathode werden ze ontladen, waardoor een 

                                                       
849 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
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metaalneerslag ontstond. Het elektrolyt bestond doorgaans uit een metaalzoutoplossing, 

chemicaliën en glansmiddelen856.  

In de Puntfabriek werd enkel verzinkt en vertind. Het verzinken gebeurde ofwel in een zuur of 

alkalisch bad. In de Clouterie werd met zekerheid gebruik gemaakt van het verzinken met 

waterstofchloride, een oplossing van zoutzuur in water. Voor het verzinken werden de metalen 

materialen in een bad met vloeibaar zink aan 430°C ondergedompeld. Hetzelfde procédé werd 

herhaald met betrekking tot het vertinnen857.  

 

Vooral deze laatstgenoemde galvaniseerbehandelingen konden de bodem ernstig verontreinigen. 

Bovendien werden alle gebruikte zuren opgelost in water. Daar vloeistoffen een groter risico op 

bodemverontreiniging geven dan vaste stoffen, was de kans groot dat door het overlopen of 

doorsijpelen van de (houten!) galvanisatiebaden, zuren de bodem insijpelden. Ook de 

ontvettings-, beits- en reinigingsmiddelen, alsook de spoelbaden hebben waarschijnlijk hun 

sporen nagelaten858. Bij het beitsen ontstond afval in de vorm van afgewerkte beitsbaden en 

afvalwateren859. De effluenten werden meestal in de Schelde geloosd. De zure beitsmiddelen 

bevatten vermoedelijk grote hoeveelheden geconcentreerde zuren, waarin ook metalen en 

eventuele toevoegingen in terug konden gevonden worden860. Tot slot konden ook 

metaalspaanders, snij-, smeer-, en koelvloeistoffen de bodem vervuilen861.  

 

  Schematisering rekenmodel 

 

Periode activiteiten bedrijf / duur Bedrijfsgrootte 

1867 – 1869 / 2  70* 2 

1869 – 1873 / 4 70 * 4 

1873 – 1892 / 9 70 * 9 

1896 – 1917 / 21 892 * 21 

1917 – 1926 / 9 892 * 9 

                                                       
856 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
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industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek., 1993, pp. 192  
859 Ibidem, pp. 440  
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1926 – 1930 / 4 1 103 * 4 

1930 – 1942 / 12 1 103 * 12 

1942 – 1946 / 4 1 133 * 4 

1946 – 1950 / 4 1 133 * 4 

 

De stoffentabel werd ingevuld aan de hand van de modelschema’s met betrekking tot de 

nagelfabricage en oppervlaktebehandelingen en draadtrekkerij862.  

 

Stoffen 1867 – 1869 

p / waarde 

1869 – 1873 

p / waarde 

1873 – 1926 

p / waarde 

1926 – 1950 

p / waarde

Aromaten (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Cyaniden (g) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Cyaniden (h)  ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Detergenten (h)  2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Fluoriden (g) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Fluoriden (h)  ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fosfaten (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Fosfaten (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Pcb’s en pct’s (h) <1 / 1 <1 / 1 <1 / 1 <1 / 1 

Pak’s (h)  <1 / 1 <1 / 1 <1 / 1 

Zware metalen (g)  11 – 25 / 11 11 – 25 / 11 11 – 25 / 11

Zware metalen (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Zware metalen (a)  ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Aminen (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Asfalt (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Assen en sintels (a) 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Steenkool (g)   2 - 5 / 2 2 - 5 / 2 

Fenolderivaten (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Organische ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 
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chloorverbindingen (h) 

Paraffinen (h) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Ammoniumchloride (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Cresolen (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Chloorkoolwaterstoffen (h) 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 6 – 10 / 6 

Gluconaat (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Natriumacetaat (g) ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

Nafta (h)    2 – 5 / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen (h) 

2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 2 – 5 / 2 

Nitraten (h)  ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 ≤ 1 / 1 

 

Stoffen t / waarde b / waarde e / waarde 

Aromaten C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Cyaniden A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Detergenten C / 2,5 X / 1 Middel / 2 

Fluoriden C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

Fosfaten C / 2,5 A / 3 Middel / 2 

Pcb’s en pct’s A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Pak’s A / 1000 A / 3 Middel / 2 

Zware metalen A / 1000 A / 3 Laag / 1 of Hoog / 3 

Aminen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Asfalt A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Assen en sintels A / 1000 A / 3 Hoog / 3 

Steenkool A / 1000 A / 3 Laag / 1 

Fenolderivaten B / 10 E / 4 Middel / 2 

Organische 

chloorverbindingen 

B / 10 E / 4 Middel / 2 

Naftenen D / 1 E / 4 Middel / 2 

Paraffinen D / 1 E / 4 Laag / 1 

Ammoniumchloride C / 2,5 C / 1 Middel / 2 



 270

Cresolen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Chloorkoolwaterstoffen B / 10 E / 4 Middel / 2 

Gluconaat D / 1 X / 1 Middel / 2 

Natriumacetaat D / 1 X / 1 Middel / 2 

Nafta C / 2,5 E / 4 Middel / 2 

Gechloreerde 

koolwaterstoffen 

B / 10 E / 4 Middel / 2 

Nitraten C / 2,5 C / 1 Middel / 2 

 

Na verwerking bekwamen we een definitieve vervuilingcoëfficiënt van 1.991.600.281. 

4.4.6. De verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie 

De verf-, inkt- en vernisnijverheid was in Gentbrugge een bijzonder onderontwikkelde sector. 

Maar omdat haar activiteiten echter uitermate ernstige gevolgen voor het milieu kunnen gehad 

hebben, lijkt het verantwoord deze industrie toch kort te bespreken.  

De verfnijverheid is een relatief jonge en nieuwe industrie, die slechts omstreeks de 2e helft van 

de 19de eeuw is ontstaan. Tot die tijd werd de verf met pigmentent en bindmiddelen door 

particuliere schilders aangemaakt. Doordat deze industrie pas in de 19de eeuw opkwam, was ze 

voornamelijk te vinden in de stadsuitbreidingen en/of randgemeentes863. Toch was er te 

Gentbrugge voor zover bekend, slechts één verffabriek en startte de verffabricage pas in de 

twintiger jaren van de 20ste eeuw. Réné Couvreur vroeg zijn eerste vergunning voor de 

inplanting van een verffabriek in 1923 aan. Voor de fabricage van verf en vernis gebruikte hij 1 

000 kilogram terpentijngeest, 1 000 kilogram lijnolie, ammoniak, harsen en een niet 

gespecificeerde hoeveelheid minerale grondstoffen en oliën864. Het bereiden van verf was 

eigenlijk een fysisch proces. Door het malen en mengelen van pigmenten met allerhande 

bindmiddelen, werd een goed dekkende verf verkregen. Naast deze bindmiddelen werden ook 

nog andere additieven toegevoegd om de kwaliteit en de eigenschappen van de verf te 

verbeteren. Zo zorgden de siccatieven ervoor dat de verf sneller opdroogde865. Welke stoffen 

hiervoor in het begin van de jaren ’20 in Couvreurs fabriek werden aangewend, is niet duidelijk. 

                                                       
863 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 404   
864 PAG, 8/35 – 129  
865 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 404 – 405   
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Later, in 1928 werden hiervoor vermoedelijk loodverbindingen gebruikt (cf. infra). De 

verdunners, verlaagden de viscositeit van de verf866. Naar alle waarschijnlijkheid gebruikte Réné 

Couvreur hier terpentijn(olie) voor867.  

In 1928 onderging Couvreurs bedrijf een belangrijke productiewijziging; de productie van 

chroomaathoudende verven werd ingevoerd. De chromaten werden bereid door een neerslag 

van lood en zinkacetaat in een licht zwavelzurige oplossing van natriumbicarbonaat. Niet minder 

dan 15 000 kilogram zinkchromaat werd jaarlijks op deze manier geproduceerd. 5% van dit 

zinkchromaat werd gemengd met sulfaatbaride, zinkoxide, kalksulfaat, krijtwit en lijnolie. In 

welke verhoudingen deze scheikundige stoffen werden gebruikt en toegevoegd, was niet 

gegeven. In elk geval werd 50 000 kilogram sulfaatbaride (barietsulfaat), 20 000 kilogram 

kalksulfaat (gips), 1 000 kilogram loodwitacetaat (loodsuiker), 20 000 kilogram krijtwit, 500 kilo 

natriumbichromaat, 1 500 liter lijnolie in vaten en 150 liter terpentijn opgeslagen868. De lijnolie 

diende vermoedelijk enkel voor de productie van vernis. De productie van chromaathoudende 

verven hield slechts 10 jaar aan. In 1938 staakte Réné Couvreur de activiteiten869.  

 

De drukinkt- en vernisindustrie draaide eveneens op een laag pitje in de gemeente. De 

belangrijkste inkt- en vernisfabriek was eigenlijk deze van Napoleon Rinskopf. Haar activiteiten 

werden echter al eerder uit de doeken gedaan bij in het uitgewerkt voorbeeld(cf. supra). 

Daarnaast was er slechts één drukinktfabriek van De Waele op de Brusselse Steenweg gevestigd. 

Ze opende haar deuren in 1936 en vervaardigde inkt op basis van rookzwart (zwartsel) en 

standoliën. Standolie werd verkregen door lijnolie boven een bepaalde temperatuur te verhitten. 

Door haar onverzadigd karakter begon de lijnolie in de aanwezigheid van lucht te polymeriseren 

tot drogende olie. Voor het overige was de fabricage van inkt dezelfde als deze van verf870.   

 

De belangrijkste gevaren verbonden aan de productie van verf, waren de zware metalen, die in 

de pigmenten schuilden en de verscheidene koolwaterstoffen. Zware metalen hebben de 

                                                       
866 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 405  
867 PAG, 8/35 – 220 BIS  
868 PAG, 8/35 – 220 BIS  
869 BODE (M.), Gentbrugge 1830 – 1940. Evolutie van een plattelandsgemeente naar een semi-industriële voorstad of 
de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, pp. 295  [Onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling]  
870 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 404  
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eigenschap weinig of niet afbreekbaar en mobiel te zijn871. De te verwachten zware metalen op 

het perceel van de inrichting van Couvreur zijn lood-, barium-, zink- en chroomverbindingen. De 

koolwaterstoffen, zoals het zwartsel of het roet, werden vermoedelijk beter afgebroken en 

verspreidden zich ook gemakkelijker in de Gentbrugse zandgronden872.  

4.5. Besluit: analyse van bekomen resultaten 

In de inleiding haalden we reeds aan dat de methode Nieuwkoop haar grootste kracht uit de 

mogelijkheid tot vergelijking put. Hiermee bedoelen we dat, hoewel de resultaten an sich weinig 

belang hebben, het rekenmodel het opstellen van een beleidsondersteunende prioriteitenlijst 

toelaat. Op basis hiervan kan de bevoegde overheid zich, nog vóór een hele rist bodemstalen 

moeten worden genomen, een beter beeld vormen van de percelen die mogelijk zwaar 

verontreinigd zijn873. De onderstaande beknopte prioriteitenlijst kan dus als aanvulling dienen 

voor de OVAM-lijst van percelen, waar men een mogelijke bodemverontreiniging als gevolg van 

bedrijfs- of stortactiviteiten vermoedt (cf. infra)874.   

 

In dit onderdeel is het de bedoeling de berekende vervuilingcoëfficiënten tegen elkaar af te 

zetten. Dit komt uiteraard neer op het vergelijken van appels met peren, omdat het verschil 

tussen de activiteiten van bijvoorbeeld een leerlooierij en een spiegelfabriek natuurlijk zeer divers 

waren. Maar omdat we enkel geïnteresseerd zijn in de relatieve positie van bepaalde bedrijven, 

loten of sectoren ten opzichte van elkaar, is dit geen onoverkomelijk probleem. We vatten de 

analyse aan met een vergelijking van de onderzochte casussen en gieten deze vergelijking in een 

prioriteitentabel, waarin de vervuilingscoëfficiënten in orde van dalende potentiële 

bodemcontaminatie gerangschikt worden. We merkten reeds op dat wegens het gebrek aan 

informatie in de bron en/of de literatuur we niet alle fabrieken of sectoren onder handen konden 

nemen. Om die reden is de prioriteitentabel allerminst exhaustief. Door het invoeren en het 

gebruik van vervuilingcategorieën, kunnen we toch min of meer bruikbare uitspraken doen met 

betrekking tot de positie van een bepaald bedrijf of sector in de tabel. Zo staat het als een paal 

                                                       
871 Ibidem, pp. 179  
872 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 179  
873 MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op micro-schaal. Casus “Petroleum – Zuid” 
en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (1900 - +/- 1940), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 49 
[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 
874 UILHOORN (W.T.M.), ‘Bodemsanering in Vlaanderen. Aansprakelijkheid voor historische en nieuwe 
bodemverontreiniging’, Tijdschrift voor milieu aanspakelijkheid, 1995 (5), pp. 144  
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boven water dat de houtindustrie nooit meer potentiële vervuiling kan veroorzaakt hebben dan 

bijvoorbeeld de metaalindustrie omdat de houtindustrie zich in een veel lagere 

vervuilingcategorie situeert dan de metaalfabricage.  

Vervolgens trachten we de plaats, die een bepaalde fabriek binnen de prioriteitenlijst betrekt, te 

verklaren. Waarom staat fabriek i bijvoorbeeld op de tweede plaats en niet op de tiende? Voor de 

uitwerking van dit laatste aspect werd Nieuwkoops prioriteitenlijst875 als richtsnoer gehanteerd. 

Hierdoor kunnen we afleiden of de plaats die fabriek i binnen het geheel betrekt, te verwachten 

was of niet. 

Na de berekening van de 14 vervuilingcoëfficiënten bekomen we de volgende beperkte 

prioriteitenlijst voor Gentbrugge: 

Rang 

nummer 

Naam 

bedrijf 

Adres Vervuiling 

coëfficiënt 

1 Nationale 

Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen 

(Het Arsenaal) 

Brusselse Steenweg 351 

(Station Gentbrugge 

Zuid) 

3 637 947 918 

2 Clouterie Et Tréfilerie 

des Flandres (De 

Puntfabiek) 

Kerkstraat 110 1 991 600 281 

3 Tramways Electriques 

de Gand 

Brusselse Steenweg 

107, 117, 254, 256 

598 353 216 
 

4 Edmond Block Kerkstraat 90 398 762 200 

5 NV Napoleon Rinskoff Oude Brusselse Weg 

57 

105 414 494 

6 Miroirterie des 

Flandres / Albert 

Carnoy 

Pontstraat, later 

Zettermans- 

dreef 29 

64 848 624 

7 

 

 

 

Cotonnière Gantoise Zonder Naamstraat , 

later Brusselse 

Steenweg 43 

58 621 702 

                                                       
875 De prioriteitenlijst waarbij hij, net als ons, aan alle exponenten de waarde 1 toekende.  
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8 De Smet - Lippens Posthoorn- 

Straat 32, 

later Scheldestraat 32 

14 478 450 

9 Tienturerie 

La Warande 

Hundelgemse- 

Steenweg, later Jules 

De Cocklaan 34 

10 592 790 

10 Theordoor Merry Kapellestraat 18 – 20 5 861 740 

11 The Fezzan Cie Brusselse Steenweg 221 2 322 264 

12 NV Napoleon Rinskoff Kerkstraat 110, 120 115 280 

13 Banque des Industries 

Textiles 

Schooldreef 84 320 

14 Cotelle & Foucher Zonder Naamstraat 38, 

48 

44 550,25 

 

Deze tabel zegt natuurlijk maar weinig over de prioriteit met dewelke de onderzochte casussen 

moeten behandeld worden. Dit is precies het gevolg van het gegeven dat de 

vervuilingscoëfficiënten niet individueel mogen en kunnen geïnterpreteerd worden. Om meer 

inzicht te krijgen in de ernst van de mogelijke bodemcontaminatie, voeren we 

vervuilingscategorieën in. Met een vervuilingscategorie wordt een klasse, waarbinnen bedrijven 

die een bodemcontaminatie van vergelijkbare ernst kunnen veroorzaakt hebben, bedoeld. Het 

grote voordeel van deze grootteordes is dat binnen elke vervuilingcategorie een zekere speling 

mogelijk is. Dit betekent dat door een wijziging in de variabelen, die soms een andere waarde 

kregen, zoals het procesaandeel van een bepaalde stof of de bedrijfsgrootte, bepaalde bedrijven 

een ander rangnummer kunnen krijgen. Toch zullen deze naar alle waarschijnlijkheid steeds 

binnen dezelfde vervuilingscategorie kunnen begrepen worden. Zodoende laten deze klassen ons 

toe, bruikbare conclusies te trekken, zonder dat de plaats die een bepaald bedrijf of perceel 

binnen de categorie betrekt, als absoluut moet beschouwd worden.  

De vervuilingcategorie wordt bepaald door een hogere vervuilingscoëfficiënt door een lagere te 

delen. Zo wordt bijvoorbeeld de Si van de NMBS (rangnummer 1) gedeeld door deze van de 

Puntfabriek (rangnummer 2) en zo voort. Vervolgens worden de bekomen getallen in een tabel 

samengevat en met elkaar vergeleken. Indien het resultaat van de deling een groot verschil 
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oplevert, wordt een nieuwe verontreinigingscategorie verondersteld. De onderstaande tabel zal 

dit verduidelijken.  

Naam bedrijf Basisresultaten Verschil ten 
opzicht van 

volgende 

Verontreinigingcategorie

Het Arsenaal 3637947918,00 - 1 

De Puntfabriek 2767868732,00 1,31 1 

Tramways de Gand 598353216,00 3,33 2 

Edmond Block 
 
 

398762200,00 1,50 2 

NV Napoleon 
Rinskoff (2) 

105414494,00 3,78 3 

Miroirterie des 

Flandres / Albert 

Carnoy 

64848624,00 1,63 3 

Cotonnière Gantoise 58621705,00 1,11 3 

De Smet - Lippens 14478450,00 4,05 4 

Tienturerie 

La Warande 

10592790,00 1,37 4 

Theordoor Merry 5861740, 00 1,81 4 

The Fezzan Cie 2322264,00 2,21 4 

NV Napoleon 

Rinskoff (1) 

115280,00 20,14 5 

Banque des Industries 

Textiles 

84320,00 1,37 5 

Cotelle & Foucher 44550,25 1,89 5 
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Bovenstaande tabel laat er geen twijfel over bestaan dat de spoorwegen en -werkplaatsen en de 

metaalsector de grootste impact op de bodem hebben gehad. De trammaatschappijen 

daarentegen waren duidelijk minder schadelijk en zijn daarom, samen met de tanninelooierij, 

binnen een andere categorie te situeren. De chemische sector daarentegen, is door haar 

diversiteit niet zomaar binnen een bepaalde ‘vervuilingscategorie’ onder te brengen. We zullen 

zien dat veel afhangt af van de nevenactiviteiten die ze uitvoerde. Opmerkelijk is dat ook de 

spiegelfabrieken binnen dezelfde derde rubriek ondergebracht zijn. Dit is voornamelijk te wijten 

aan het feit dat we de berekening baseerden op een Volksbibiotheekuitgave en dus niet op 

Nieuwkoops modelschema’s. De voorlaatste verontreinigingcategorie vangt aan met de lijsten- 

en meubelfabricage en omvat de matig vervuilende bedrijvengroepen zoals de wasserijen, de 

textielververijen en chroomleerlooierijen. De katoenindustrie en de poetsmiddelenfabrieken 

worden in de laatste klasse gesitueerd.  

 

De vraag die we ons achtereenvolgens kunnen stellen is of de positie van elk van deze 14 

gevallen te voorspellen viel; en zoniet, waarom? Eigenlijk sluit onze prioriteitenlijst vrij nauw aan 

bij deze van Nieuwkoop (cf. supra). De positie van de Centrale Werkhuizen van de NMBS, de 

Puntfabriek en de Tramways Electriques de Gand ligt in de lijn van de verwachtingen.  

Wat echter niet met Nieuwkoops prioriteitenlijst te verklaren is, is het relatief lage rangnummer 

van de textielveredeling. Deze afwijking is thans gemakkelijk te verklaren. De Cotonnière 

Gantoise legde zich immers enkel toe op het voorbehandelen en bleken van textiel, wat haar 

positie in de tabel beïnvloedde. We kunnen ons de vraag stellen of het verven van de stoffen 

binnen de textielveredeling de dominante positie van deze bedrijvengroep binnen de 

prioriteitstabel van Nieuwkoop kan verklaren. Naar alle waarschijnlijkheid niet. De Tienturerie 

La Warande verfde immers 21 jaar lang wollen en katoenen garens. De vervuilingscoëfficiënt 

voor de periode waarin ze dit deed, bedroeg slechts 35.435.540, wat in vergelijking met de andere 

bedrijven zeker geen hoog cijfer was. Hieruit kunnen we alvast besluiten dat de textielveredeling 

vermoedelijk met een hoge prioriteit moet behandeld worden, maar enkel als alle 

veredelingsactiviteiten – van bleken tot verven –werden uitgevoerd. Bedrijven die zich slechts op 

één tak binnen de veredeling toelegden, worden binnen een lagere vervuilingcategorie begrepen.  

Een tweede belangrijke nuance betreft de zeer diverse positie van de poetsmiddelenfabrieken. In 

Nieuwkoops classificatie bengelen de poetsmiddelenfabrieken helemaal onderaan, wat betekent 

dat ze dus geen al te grote risico’s op potentiële bodemvervuiling bieden. Voor wat betreft de 

bleekwaterfabricage, die echter niet door Nieuwkoop werd uitgewerkt, gaat deze stelling 
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inderdaad op. De geringe schadelijkheid van de gebruikte stoffen in de bleekwaterfabricage, 

maakt van Cotelle & Foucher dan ook de lijstduwer. De positie van The Fezzan Cie ligt ook in 

de lijn van de verwachtingen. Toch heeft deze fabriek vermoedelijk meer schade toegebracht aan 

de bodem dan een ‘gewone’ poetsmiddeleninrichting omdat ze zich ook toelegde op het verven 

van matten in cocofiber. Hierdoor zijn vermoedelijk heel wat zware metalen uit de verven in de 

grond terechtgekomen. De relatief korte levensduur van het bedrijf (9 jaar) zal de vervuiling 

evenwel binnen de perken hebben gehouden.  

De opvallendste speler op de Gentbrugse boenmiddelenmarkt was de NV Napoleon Rinskopf. 

Deze fabriek betrekt een tweevoudige positie binnen de tabel. De plaats van de fabrieken in de 

Kerkstraat kan volledig via Nieuwkoops prioriteitentabel worden voorspeld. Anderzijds valt op, 

dat de werkhuizen op de Oude Brusselse Weg binnen een veel hogere, derde 

verontreinigingsklasse onder te brengen zijn. Deze plaats is thans makkelijk te verklaren door het 

gegeven dat de verplaatsing van de werkhuizen van de Kerkstraat naar de Oude Brusselse Weg 

gepaard ging met een vernieuwing in het productieproces. De fabrikant legde zich vanaf 1926 

ook toe op de fabricage van inkten, vernissen en waspoeders (cf. supra). Door het blootleggen 

van deze ietwat onverwachte positie, hebben we meteen ook één van de voordelen van het 

historisch onderzoek naar bodemvervuiling op microniveau blootgelegd. Nieuwkoops uitspraak 

dat de toepassing van de methode op microschaal slechts weinig van belang kan zijn876, moet dus 

genuanceerd worden. Het bovenstaand voorbeeld bewijst dat de aard van de vervuiling 

nauwkeuriger kan bepaald worden op microschaal, dan op macroniveau. In de realiteit legden 

fabrikanten zich immers vaak toe op verschillende nevenactiviteiten, wat een duidelijke impact 

had op de concrete vervuiling en de stoffen die op een bepaald perceel kunnen teruggevonden 

worden. Dergelijke finesses kunnen in een studie op macroschaal moeilijker ingecalculeerd 

worden.  

Dit wil echter niet zeggen dat Nieuwkoops modelschema’s in de prullenbak moeten belanden; 

wel integendeel. De voorbeeldschema’s laten ons immers toe om, ook al laten de 

vergunningsaanvragen het afweten, toch een vervuilingscoëfficiënt te berekenen voor een 

bepaalde sector, fabriek of een zeker lot; al is de bekomen vervuilingscoëfficiënt slechts indicatief. 

Het enige waar men bij vervuilingonderzoek op microschaal toe genoopt wordt, is het ‘creatief’ 

aanwenden van deze modelschema’s.    

                                                       
876 NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van anderhalve eeuw 
industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 34  
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Hoofdstuk 7:  De lokalisatie van de potentiële 

bodemverontreinigende industrie 

1. Inleiding 
Nu we enkele industriële sectoren in Gentbrugge dieper uitwerkten en enkele casussen op het 

rekenmodel toepasten, waarvan we de resultaten in een prioriteitentabel samenvatten, kunnen 

we overgaan tot de lokalisatie van de potentiële bodemverontreinigende industrie te 

Gentbrugge. Dit deden we aan de hand van digitaal kaartmateriaal dat we verwerkten in de 

ArcGIS software877. We werkten met zeven lagen die de (kadastrale) toestand in verschillende 

periodes weergeven. Ten eerste gebruikten we de Poppkaart uit het midden van de 19de eeuw, 

op basis waarvan een nieuwe laag met alle onderzochte percelen werd gevectoriseerd. 

Aanvullend werkten we ook met topografisch materiaal uit respectievelijk 1912, 1960, een 

recente kadasterkaart, enkele hedendaagse luchtfoto’s (© NGI), een digitale 

bodembestemmingskaart (© AGIV) en een laag met de percelen waar al bodemonderzoeken 

voor zijn gebeurd (© OVAM). Het grootste probleem waarmee dit onderzoek werd geplaagd, 

betrof de onmogelijkheid om de kadastrale veranderingen in kaart te brengen. We zagen reeds 

dat Gentbrugge bij de industriële dageraad een dunbevolkte plattelandsgemeente en een 

toevluchtsoord voor mensen die het drukke stadsleven ontvluchtten, was. Maar met de komst 

van de nijverheid en een arbeidersbevolking, werd Gentbrugge, vooral vanaf de twintiger jaren 

van de 20ste eeuw volgebouwd. Dit vertaalde zich in de splitsing en wedersamenstelling van 

verschillende percelen. Dit probleem losten we op door enkel de ‘moederpercelen’ aan te duiden. 

Door de combinatie van de straatnaam en het kadastraal nummer, konden we de oorspronkelijke 

terreinen waaruit de bewuste percelen stamden, aanduiden. Dit was gezien het tijdsbestek van 

deze scriptie het meest haalbare antwoord. Toch was het zeker niet het meest exacte. Idealiter 

zou aan een dergelijk onderzoek een studie in het kadaster moeten gebreid worden, dat evenwel 

bijzonder veel tijd opslorpt. Ten tweede bood het gebruik van meerdere kaarten een perspectief. 

Niettemin dergelijk kaartenmateriaal op microfilm in het Rijksarchief te Gent aanwezig was, 

werden deze om praktische redenen toch niet in overweging genomen. De beschikbare tijd en 

middelen ontbraken ons om alle beschikbare kadasterkaarten te scannen, georeferenen, 

vectoriseren en dergelijke. Ook het inscannen van de kadastrale plannen in de dossiers de 
                                                       
877 Voor meer technische uitleg met betrekking tot het gebruikte datamodel en een concrete handleiding voor het 
gebruik van de de kaartlagen, verwijzen we  naar de bijlage op de CD-ROM.  
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‘commodo et incommodo’ was misschien een oplossing geweest, al zou het scannen en 

georefereren ons vermoedelijk ook te veel tijd hebben gekost. In principe hadden we ons ook 

kunnen beperken tot het aanduiden van enkele bedrijven. Dit was echter niet te rijmen met de 

doelstelling van deze dissertatie om een zo volledig mogelijk beeld van de industrie te geven.  

 

We zullen dit hoofdstuk aanvatten met het trekken van enkele algemene conclusies met 

betrekking tot de spreiding van industrie binnen de gemeente en zullen we trachten te verklaren 

waarom Gentbrugge een voor de nijverheid aantrekkelijke locatie bleek. Ook de sectorale 

spreiding van de industrie zullen we hier kort in weergeven. Omdat elk van deze 

onderzoeksvragen zich duidelijker laat aflezen op kaart, werden de onderzoeksvragen eveneens 

gekarteerd. De afgedrukte versies zijn in de kaartenbijlage te vinden; de bevraagbare versies op 

de CD-ROM in bijlage.  

Met het voorgaande proberen we dus enkele geografische kenmerken van de Gentbrugse 

industrie bloot te leggen. Van hieruit wordt vervolgens de betekenis van deze geografische 

spreiding voor de potentiële bodemvervuiling nader toegelicht. Nadien is het de bedoeling de 

relevantie en bruikbaarheid van deze studie door een vergelijk van onze onderzoeksresultaten 

met de bodemonderzoeken die de OVAM sinds 1995 verrichtte, te onderzoeken.  

2. Gentbrugge naar industriële waarde geschat 
In de 19de eeuw waren zowel de kleine fabrieken als de nijverheidsgiganten in de omwalde stad 

gevestigd. Op het platteland waren enkel landbouw- en ambachtelijke bedrijfjes ingeplant878. De 

nijverheidssituatie in de eerste helft van de 19de eeuw in Gentbrugge beantwoordt inderdaad aan 

dit beeld. Hoewel deze periode strikt gezien niet binnen het chronologisch bestek van deze 

scriptie valt, komt uit de vroegste klachtendossiers naar voren dat Gentbrugge omstreeks het 

midden van de 19de eeuw een thuishaven voor boeren, bloemisten, hoftuinbouwers en renteniers 

was. Maar de rust werd al gauw verstoord door de komst van een aantal pre-industriële 

nijverheden, zoals de kaarsennijverheid.  

De industrialisatie van het platteland vanaf de tweede helft van de 19de eeuw wordt in de 

literatuur doorgaans toegeschreven aan de beschikbaarheid van ruimte, grondstoffen en 

energiebronnen, de bouw van een transportinfrastructuur en het ontstaan van grote 
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bevolkingsconcentraties879. De beschikbaarheid van veel ruimte zal inderdaad de industriële 

ontwikkeling van Gentbrugge in belangrijke mate bepaald hebben. De gemeente telde slechts 

een 1500 tal inwoners (cf. deel 2, hoofdstuk 1). Door de geringe bewoning in de gemeente, kon 

de industrie zich nagenoeg overal vestigen.  

Ten tweede was ook de beschikbaarheid van grondstoffen een belangrijke aantrekkingspool voor 

de industrie. In eerste instantie denken we aan de steenbakkerijen die zich rond grote waterlopen 

of op plaatsen waar leem of klei voorradig was, gingen vestigen880. Hoewel de steenbakkerijen, 

wegens hun geringe belasting voor het milieu niet in deze dissertatie aan bod kwamen, blijkt uit 

de literatuur dat zij zich voornamelijk in het oostelijk deel op de zandleembodems aan de 

Schelde vestigden (cf. kaartenbijlage, bodemkaart). Sinds 1832 werd in de Gentbrugse Meersen in 

het noordwesten van de gemeente, klei gewonnen voor de steenbakkerij. Over deze meersen 

lagen her en der bakovens verspreid, die met de Koningsdonckstraat werden verbonden. Met de 

bouw van de Scheldedijken en de rechttrekking van de Scheldebochten omstreeks 1870, bloedde 

de steenbakkerij quasi volledig dood. De inkorting van de rivierbochten van 7,5 kilometer naar 

amper 4,3 kilometer mocht de gemeente dan wel 100 extra hectaren opleveren, maar 

verhinderde de overstroming van de Schelde, waardoor nagenoeg geen klei meer werd afgezet. 

De nog aanwezige kleilaag raakte al snel uitgeput, waardoor de steenbakkers andere oorden 

opzochten881.  

Ook de beschikbaarheid van aandrijfbronnen waren belangrijke elementen in het bepalen van de 

vestigingsplaats van nijverheden. Zo was de aanwezigheid van bijvoorbeeld wind- of 

watermolens een belangrijke troef882. In de 19de eeuw telde Gentbrugge twee windmolens. De 

molen ‘Rooft den Boer’ was in eigendom van Juul de Munter (cf. supra) en later van zijn 

weduwe. De molen verdween in 1900 voorgoed. De tweede molen aan de De Naeyersdreef 

moest wijken bij de aanleg van de E17883. Waarvoor beide molens werden gebruikt, is echter niet 

geweten, hoewel velen uit de toponymie afleiden dat ze zouden gebruikt zijn om de waterrijke 
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gronden in de buurt droog te leggen884. De geringe informatie met betrekking tot de functie van 

de twee molens doet ons besluiten dat Gentbrugge op het punt van de energietoelevering niet 

zal uitgeblonken hebben. Dit veranderde evenwel in de 20ste eeuw, wanneer het belang van 

natuurlijke energiebronnen zoals wind en water de duimen moesten leggen voor stoomkracht. 

Vooral de goede toeleveringsmogelijkheden van steenkool waren een belangrijke factor in de 

vestigingsplaats van industriële inplantingen. De toelevering van steenkool via de Schelde en de 

Ringspoorweg, bepaalde de industriële lokalisatie in belangrijke mate. Maar met de aanleg van 

het elektriciteitsnet in de twintiger jaren van de 20ste eeuw, raakten ook stoommachines 

achterhaald en schakelden de meeste bedrijven over op elektromotoren. Dit had voor gevolg dat 

de toelevering van steenkool aan belang inboette en de keuzemogelijkheden met betrekking tot 

een nijverheidslocatie werden opengetrokken885. Deze ontwikkelingen speelden zich ook te 

Gentbrugge af. De gemeente was reeds vroeg voorzien van een elektriciteitsnet, dat aanvankelijk 

in concessie werd gegeven aan het bedrijf Mertens en Cie, dat quasi de volledige industrie 

voorzag van elektriciteit (cf. supra).  

 

Op het vlak van de ontsluiting middels transportwegen, blonk Gentbrugge wel uit. De 

aanwezigheid van het Arsenaal en de Ringspoorweg, een goed uitgebouwd tramlijnennet, de 

Schelde en de Brusselse Steenweg die de gemeente doormidden sneed, waren belangrijke 

troeven die een industriële inplanting in het voordeel speelden. Het goederentransport speelde 

zich vanouds over de grote rivieren af. Bedrijven die nood hadden aan de aanvoer van 

volumineuze grondstoffen of producten prefereerden zich dan ook aan de grote waterlopen te 

vestigen886. In Gentbrugge speelde de Schelde, die de gemeente volledig omarmde, een 

belangrijke rol. Maar vermoedelijk was de Schelde niet enkel een belangrijke troef in het 

transport van goederen. Water was immers voor vele bedrijven een onderdeel van het 

productieproces, waardoor deze waterloop een belangrijke aantrekkingspool werd voor 

nijverheidsconsumenten van grote hoeveelheden water. Niet toevallig lag de industrie 

geconcentreerd tussen de Kerkstraat en de Schelde. Deze locaties waren voornamelijk populair 

bij de papier-, textiel-, metaal-, rubber- en spiegelfabrieken, die er zich om transportredenen of 

om de beschikbaarheid van water vestigden. De Schelde werd door de nabijheid van de industrie 

niet enkel tot de belangrijkste waterloop, maar ook tot één grote riool gemaakt. We zagen reeds 
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dat vele bedrijven hun afvalwater terug loosden van waar ze het oorspronkelijk gehaald hadden. 

Hiermee zijn we meteen bij het trieste verhaal van de Rietgracht aanbeland. De Rietgracht en 

vele andere waterloopjes waren belangrijke grachten, die de behoefte aan ijzerarm water in 

bijvoorbeeld de looierij konden bevredigen. Daarnaast vormden het bos en de veestapel 

belangrijke aantrekkingsfactoren voor de looiers. Het hout uit de bossen of de houten wallen was 

bruikbaar in de tanninelooierijen (cf. supra). Bovendien werd door de veestapel de constante 

toevoer van huiden verzekerd887. Vooral de looiers en de ververs die naar hartelust hun 

afvalwater in de Rietgracht en verschillende andere grachten dumpten, waren schuldig aan de 

overwelving ervan in de eerste helft van de 20ste eeuw.  

Toch zijn er belangrijke aanwijzingen dat de aanwezigheid van Scheldewater en de belangrijke 

transportvoordelen die ze bood, enkel in combinatie met andere factoren de vestiging van de 

industrie bepaald heeft. De nijverheidsinrichtingen kwamen enkel in het westelijke deel van de 

gemeente voor, terwijl de Schelde ook het oostelijke deel omsloot (cf. kaartenbijlage, industriële 

spreiding). De reden voor deze ontwikkeling moet gezocht worden in andere infrastructurele 

factoren die het westelijke deel van de gemeente kenmerkten. Met name de bouw van de 

Ringspoorweg en de inplanting van de Centrale Werkplaats van de NMBS waren één van de 

belangrijkste groeipolen die de gemeente rijk was. Spoorwegwerkplaatsen werden doorgaans 

buiten de oude vestingstad aangelegd, omdat men er natuurlijk veel plaats voor nodig had. De 

stations in deze ‘nieuwe’ gebieden vormden dan ook een belangrijke aantrekkingskracht voor de 

industrie888. Omstreeks de twintigste eeuw verminderde het belang van de spoorweg- en 

tramwegen voor de industrie, en werd hun eerste rangspositie grotendeels door het 

wegtransport overgenomen889. Vooral de drukke Brusselse Steenweg bood de nijveraars 

belangrijke voordelen met betrekking tot aan- en afvoer van grondstoffen en (half)afgewerkte 

producten. Bovendien was dit een druk bezochte weg, waardoor handelaren hun handelswaar 

aan de passanten konden slijten. Daarenboven werd de Brusselse Steenweg ontsloten door het 

tramlijnennet, dat zich in het begin van de 20ste eeuw naast passagiersvervoer ook toelegde op 

goederentransport890. Opmerkelijk is de grote concentratie depots voor brand- en ontvlambare 

stoffen op en rond de Brusselse Steenweg (cf. kaartenbijlage, brandstofopslag). Het behoeft 

weinig betoog dat uitbaters van benzinestations, die vaak ook een garage uitbaatten, munt 
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sloegen uit het drukke verkeer dat op de grote steenwegen voorbijraasde. Toch zagen ook de 

chemische nijverheid, de textiel-, hout- en meubelindustrie profijt in de vestiging nabij de 

spoorweg of drukke steenwegen. Misschien was deze keuze geïnspireerd door de hoge 

bevolkingsconcentraties om en rond deze (spoor)wegen. Dichtbevolkte wijken werkten op de 

nijveraars als een rode doek op een stier. De fabrikanten zagen al snel in dat in deze wijken 

goedkope arbeid voor het grijpen lag891. Zo kwam rond de Werkhuizen van de NMBS de 

Arsenaalwijk tot ontwikkeling. Het Arsenaal stelde vele arbeiders tewerk, die allemaal in de 

buurt van de fabriek trachtten te wonen892. Dit verklaart ook de enorme stratenuitbreidingen 

tussen 1880 en 1890. Omstreeks het begin van de 20ste eeuw overschreed de totale bebouwde 

oppervlakte de 60 hectare. Opmerkelijk is dat de grote boost van de bewoning niet enkel door de 

komst van industriële vestigingen werd bepaald, maar vooral het gevolg van de ontwikkeling van 

de bloemen- en hoftuinbouwnijverheid was, die in het begin van de 19de eeuw floreerde893. Zoals 

we reeds zagen, investeerde de gemeente in de twintiger jaren van de 20ste eeuw in toenemende 

mate in de uitbouw van woonwijken. Het gevolg hiervan was dat de fabrikanten, net als hun 

19de-eeuwse voorgangers, zich terug in de bebouwde kom neerpootten, wat een groeiende 

overlast voor de omgeving met zich meebracht. Pas na de Tweede Wereldoorlog verhuisden de 

meeste bedrijven naar dunbevolkte gebieden, zoals de havenuitbreidingen en de kanaalzones894.  

 

De meeste industriële vestigingen waren in de centraal gelegen Veld- en Arsenaalwijk en de wijk 

Centrum gelegen (cf. kaartenbijlage, industriële spreiding). Het beeld van de industriële spreiding 

in Gentbrugge komt dus volledig tegemoet aan de verwachtingen. In tegenstelling tot de huidige 

industriële inplantingen, prefereerden de 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse fabrikanten zich 

precies binnen de stads- of dorpskern te vestigen. Omdat de nijverheid voornamelijk in de 

bewoningscentra was gelegen, zal de sanering van de mogelijk vervuilde voormalige 

industrieterreinen te Gentbrugge geen gemakkelijke klus zijn. De plaats waar de fabrieken zich 

precies vestigden, hing voornamelijk af van de industriële ontwikkeling in het gebied, de 
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overheidsbemoeienis, de groei van het dorp en de infrastructuur895. Gentbrugges gezwinde 

industriële ontwikkeling had ze niet enkel te danken aan de hierboven besproken 

aantrekkingspolen, maar ook aan haar nabuurschap met de grotere industriestad Gent. De 

Gentse voorsteden, waaronder Gentbrugge, raakten vanaf 1880 geografisch vergroeid met de 

Gentse binnenstad896. Niet toevallig was het leeuwendeel van de Gentbrugse nijverheid in het 

westelijk deel van de gemeente gelegen, dat het meeste aan Gent en de andere industriepool 

Ledeberg grensde (cf. kaartenbijlage, industriële spreiding). De Gentse handel en industrie was 

een belangrijke afnemer van de producten vervaardigd in de randgemeenten. De meeste grote 

industriëlen die zich te Gentbrugge kwamen nestelen, baatten doorgaans geen handel uit in 

Gentbrugge zelf, maar hadden winkels, verkoopzalen of (bij)fabrieken in de stad Gent, waar zij 

hun producten aan een grotere bevolkingsgroep konden slijten. Voorbeelden hiervan zijn legio. 

We zagen reeds dat de rubberfabrikant De Schamphelaere een fabriek in Gentbrugge oprichtte, 

maar zijn waren in zijn winkels in Gent verkocht. Ook de oprichter van de latere Puntfabriek, 

Mr. Pernot – Minne, had al enige industriële ervaring opgedaan in het Gentse, alvorens hij zijn 

bedrijf definitief naar Gentbrugge overplaatste. De ligging van de Clouterie et Tréfileries des 

Flandres buiten de eigenlijke metaalkern in Wallonnië is gemakkelijk te verklaren. Een eerste 

factor hield verband met de aanwezigheid van de Gentse haven met al haar 

uitvoermogelijkheden, de drukke scheepvaartdij die kabels, kettingen, en dergelijke nodig had. 

De grote bevolkingsdichtheid van de Veldwijk, Bassijnwijk en het Centrum was ook een 

belangrijke troef die in het voordeel van de terreinen aan de Schelde speelden. De 

draadtoepassingen vonden een belangrijke afzet bij de horde land- en hoftuinbouwers, die het 

gebruikten om hun perceeltjes mee af te sluiten. De allergrootste afzetmarkt voor allerhande 

draad- en spijkertoepassingen bleef natuurlijk de stad Gent897.  

 

Tot slot wordt in de literatuur ook de overheidsbemoeienis als een belangrijke factor in de 

ontwikkeling van de industrie op het platteland gezien. In tegenstelling tot wat doorgaans wordt 

beweerd, bemoeide het gemeentebestuur van Gentbrugge zich wel met de plaats waar bedrijven 

zich kwamen vestigen. We zagen reeds dat ze wel vestigingsbeperkingen formuleerden en 

fabrieken die zich in het behuisde deel van de gemeente wouden vestigen, weigerde. Het enige 
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probleem was dat ze geen druk kon uitoefenen op haar provinciale pendant, die de uiteindelijke 

beslissing nam. De provinciale overheid van haar kant, legde nooit vestigingsbeperkingen op, 

waardoor de industriëlen, die een eerste klasse bedrijf wouden oprichten, steevast carte blanche 

kregen.  

3. De relatie tussen de industriële spreiding en de potentiële 
bodemvervuiling 

In het vorige punt werd reeds gewezen op het feit dat de sanering van voormalige industriële 

gronden in Gentbrugge geen sinecure zal zijn, om reden dat de nijverheid vooral in de dorpskern 

gevestigd was (cf. supra). De door de overheid opgestelde streefwaarden hangen grotendeels af 

van de bestemming van een terrein. Dit betekent dat de huidige bestemming van een voormalig 

bedrijfsterrein, een belangrijke parameter is in de overweging in welke mate bepaalde gronden 

bij een eventuele sanering een prioritaire behandeling moeten krijgen. Het staat vast dat 

mogelijke bodemverontreiniging op kinderspeeltuinen, voorrang moet krijgen op de vervuiling 

van een nijverheidsterrein, dat vandaag nog steeds dezelfde industriële bestemming heeft898. 

Omdat de industrie vooral in de dichtbevolkte Arsenaal-, Veldwijk en het Centrum 

geconcentreerd lag, die volgens het gewestplan nu een bewoningsfunctie vervullen, dringt de 

sanering van sommige gronden zich op (cf. kaartenbijlage, huidige bestemming terreinen). 

Algemeen kan men stellen, dat in de zones tussen de Brusselse Steenweg en de Peter Benoitlaan 

en tussen Brusselse Steenweg en de Oude Brusselse Weg een hoge concentratie aan 

nijverheidskernen en/of brandstofopslagplaatsen te vinden was. Ook tussen de Kerkstraat, de 

Neerschelde, de Gentbruggekouter en de Frederik Burvenichstraat was de industrie in grote 

getale aanwezig.  

 

Een tweede aspect dat meteen in het oog springt is de concentratie van de industrie tussen 1850 

en 1950 op steeds dezelfde terreinen. Daarom spreken we van industriële ‘kernen’. Opvallend is 

het hergebruik van bedrijfsterreinen door verschillende fabrikanten. De belangrijkste implicatie 

hiervan is dat op één en hetzelfde bedrijfsterrein verontreiniging als gevolg van zeer diverse 

bedrijfsactiviteiten kan voorkomen. We zullen dit aspect verhelderen met een voorbeeld.  

Hét voorbeeld van een fabriek die van een bescheiden bedrijfje uitgroeide tot een industriële 

mastadont is vanzelfsprekend de Puntfabriek. Het lijkt interessant de vraag de stellen naar de 
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manier waarop de terreinen van deze metaalgigant zo groot werden. De één zijn dood, was de 

ander zijn brood. De Puntfabriek was er altijd als de kippen bij wanneer een bedrijf in de buurt de 

deuren sloot. Zo kocht de Clouterie et Tréfilerie des Flandres in 1926 de terreinen van de 

boenwasfabriek Napoleon Rinskopf, die zijn werkhuizen naar de Oude Brusselse Steenweg 

besloot te verhuizen, op. Ook de tanninelooiierij van Edmond Block werd na haar liquidatie 

overgedragen aan de Puntfabriek. Deze vaststelling heeft belangrijke consequenties voor de 

mogelijke bodemvervuiling op het terrein. Het betekent dat in het geval van de terreinen tussen 

de Schelde en de Kerkstraat, niet enkel een contaminatie van bijvoorbeeld zware metalen te 

verwachten is, maar ook van bijvoorbeeld benzine, petroleum, terpentijn en alcohol als gevolg 

van de aanwezigheid van de fabriek van Napoleon Rinskopf en anderzijds van onder andere 

naftalines, verven, sulfiden, kleurstoffen, veroorzaakt door de tanninelooiierij van Edmond 

Block. Het is belangrijk om alle mogelijke verontreinigingen bij de sanering van de gronden in te 

calculeren. Hoewel historisch onderzoek naar bodemvervuiling geen exacte wetenschap is en 

enkel een ‘worst case scenario’ formuleert, wordt bij de bemonstering vaak enkel gezocht naar 

verwachte stoffen. Of OVAM bij de bodemonderzoeken op de voormalige terreinen van de 

Puntfabriek hier rekening mee hield, is nog zozeer de vraag (cf. infra). 

De Puntfabriek is trouwens slechts één van de vele voorbeelden die in dit verband kunnen 

aangehaald worden. Het opsommen van de casussen waar dit het geval is, zou ons evenwel te 

ver leiden. Voor een overzicht van dergelijke gegevens verwijzen we naar het digitaal 

kaartmateriaal dat op dergelijke informatie kan bevraagd worden.  

4. Belang van het onderzoek voor het huidige bodembeleid 
De relevantie van ons onderzoek voor het huidige saneringsbeleid, kan het best worden 

aangetoond door een vergelijking van onze onderzoeksresultaten, met de door OVAM 

opgestelde lijst van de verontreinigde bedrijfsterreinen in Gentbrugge, die sinds kort op de 

website van de OVAM kan gedownload worden899. Het grote voordeel van deze lijst voor dit 

onderzoek, is dat OVAM haar resultaten ook digitaal in een GIS-bestand karteerde. In dit GIS-

bestand werden drie thematische datalagen geconstrueerd. In de datalaag dossier_attest werden 

alle percelen, waarvoor men een oriënterend bodemonderzoek uitvoerde, gelokaliseerd. In 

dossier_bbo werden alle dossiers opgenomen waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek 

nodig is en in dossier_bsp werden alle percelen waarvoor een bodemsaneringsproject 

noodzakelijk is, gelokaliseerd.  
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Wanneer we deze drie lagen met onze lokalisatie vergelijken, komen we tot de vaststelling dat 

OVAM haar werk heeft gedaan. Hoewel het leeuwendeel van de door ons aangeduide percelen 

niet overeenkwam met de punten die OVAM op kaart uitzette, werden toch 7 van de 14 percelen 

waarvoor we een vervuilingcoëfficiënt berekenden, ook door OVAM als mogelijk vervuild 

geïdentificeerd. Meer bepaald hebben we het over de percelen van het Arsenaal, de Puntfabriek, 

de fabriek van Napoleon Rinkskopf, de velploterij van Edmond Block, Cotelle & Foucher, de 

Cottonnière Gantoise en de Banque des Industries Textiles. Met andere woorden staan, met 

uitzondering van de Tramways Electriques de Gand, de 5 meest vervuilende bedrijven in onze 

prioriteitentabel ook bij de OVAM bekend.  

Het valt op dat de lijst van de bodemvervuilde percelen vrij goed gericht is op de oude 

industriële kernen. Zo werden er al vrij veel bodemonderzoeken gevoerd op de percelen rond de 

Oude Brusselse Weg en de Brusselse Steenweg, waar de industrie tussen 1850 en 1950 

geconcentreerd lag. Maar ondanks deze positieve opmerkingen, is er nog heel wat werk aan de 

winkel op de percelen tussen de Kerkstraat, de Kouterstraat en de Schelde. Met uitzondering van 

de terreinen van de Puntfabriek, werden hier geen bodemonderzoeken gedaan, of werden de 

bodemstalen op de verkeerde plaatsen genomen.  

 

De vraag die we ons achtereenvolgens kunnen stellen is waarom er toch maar een klein fractie 

van de door ons gelokaliseerde bedrijfsterreinen bij de OVAM bekend staan? Deze ontwikkeling 

heeft vermoedelijk veel te maken met het bodemsaneringsdecreet van 1995, dat bepaalt dat er bij 

de overdracht van gronden een verplicht bodemonderzoek moet gedaan worden. Dat vele 

bedrijfsterreinen aldus nog niet als mogelijk vervuild geïdentificeerd zijn, is dus misschien wel 

een gevolg van het feit dat ze nooit verkocht werden of dat de overdracht vóór de ingang van het 

decreet in 1995 plaatsvond. Bovendien is de lacune in de lijst van OVAM vermoedelijk ook een 

gevolg van een té grote gerichtheid op de hedendaagse situatie (cf. supra). Bij de opstelling van 

dergelijke lijst wordt de historische vervuiling maar al te vaak vergeten. Dat de historicus een 

belangrijke functie te vervullen heeft bij de opsporing van mogelijk vervuilde bedrijfsterreinen, 

behoeft dus weinig betoog.  
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5. Besluit 
Uit dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat de nijverheidssituatie te Gentbrugge tussen 1850 en 

1950 grotendeels beantwoordt aan het beeld van de industrie, dat we terugvinden in de 

literatuur.  Gentbrugge was omstreeks het midden van de 19de eeuw een landelijke gemeente en 

telde vooral landbouw- en ambachtelijke bedrijfjes. Maar omstreeks het derde kwart van de 19de 

eeuw kwam de industriële ontwikkeling in een stroomversnelling. Het is opvallend dat de 

industrie zich enkel in het westelijke deel van de gemeente vestigde. De redenen voor deze 

keuze waren zeer divers. De nijverheid werd in de eerste plaats aangetrokken door de grote open 

ruimtes die de gemeente toen nog rijk was, wegens de lage bevolkingsdichtheid. Maar veel 

belangrijker waren de aanvoermogelijkheden van steenkool, in de 19de eeuw, en elektriciteit in 

het begin van de 20ste eeuw. De belangrijkste troef van Gentbrugge was de goede infrastructurele 

voorzieningen en de aanwezigheid van de Schelde.  

Zo was de Schelde een belangrijke factor in de aan- en afvoer van grondstoffen en producten en 

de voornaamste waterbron voor enkele grote industriële waterconsumenten zoals de 

papierindustrie, de looierij en dergelijke. De grootste consequentie hiervan was dat deze rivier en 

een groot aantal andere waterloopjes werden bezoedeld. De aanwezigheid van de Ringspoorweg 

en het Arsenaal, de tramlijnen en de drukke Brusselse Steenweg waren minstens even belangrijk 

als de Schelde. De Ringspoorweg oefende een aantrekkingskracht uit op de grotere nijverheden, 

voor wie de spoorweg het belangrijkste af- en aanvoerkanaal van grondstoffen en 

(half)afgewerkte fabrikaten was. Ook het tramlijnennet, dat zich geruime tijd op 

goederentransport toelegde, vervulde deze functie tot ze de duimen moest leggen voor het 

wegvervoer. Parallel hiermee kwam de klemtoon meer te liggen op de drukke Brusselse 

Steenweg, waar voornamelijk brandstofdepots, garages en kleinere handelaren zoals kleine 

weverijen, lijstenfabriekjes en dergelijke een onderkomen vonden. Maar ook voor grote 

bedrijven was de aanwezigheid van de Brusselse Steenweg belangrijk, omdat op en rond deze 

baan de bewoning geconcentreerd lag. Het belang van de beschikbaarheid van werklieden was 

eveneens één van de redenen waarom de industrie zich voornamelijk in de dorpskern vestigde. 

Daarnaast was vooral de nabijheid van de stad Gent, die vanaf het einde van de 19de eeuw 

geografisch vergroeid raakte met de omliggende randgemeentes, van belang.  

 

De grootste implicatie van de vestiging van de industrie in dorpskern is dat de sanering van deze 

terreinen, die voornamelijk in de Veld-, Arsenaal- en Centrumwijken waren gelegen, niet 
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eenvoudig zal zijn. De meeste van deze terreinen hebben immers nu een bewoningsfunctie (cf. 

kaartenbijlage, huidige bestemming). Een tweede belangrijk aspect is dat men bij de 

bodembemonstering en eventuele sanering ook rekening zal moeten houden met verschillende 

soorten vervuiling als gevolg van uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Of de OVAM met dit aspect 

rekening hield bij de bemonstering van de mogelijk verontreinigde terreinen, is de vraag. In elk 

geval blijken de helft van de casussen waarvoor we een vervuilingcoëfficiënt berekenden, ook op 

de OVAM-lijst te staan. Bovendien staan de 5 meest vervuilende bedrijven, met uitzondering van 

het werkhuis van de Tramways Electriques de Gand, bij de OVAM bekend. Niettegenstaande 

deze positieve bevinding, is er nog heel wat werk aan de winkel op de terreinen tussen de 

Kerkstraat, de Kouterstraat en de Schelde.  



 290

V. Algemeen Besluit 

 

Deze dissertatie werd opgebouwd rond twee grote thema’s. Het eerste objectief was het 

onderzoek naar de mogelijke bodemvervuiling op voormalige bedrijfsterreinen in Gentbrugge 

tussen 1850 en 1950. Dit objectief maakt deze verhandeling ten dele nuttig voor toegepast 

onderzoek. Dit was het criterium op basis waarvan de selectie van het bronnenmateriaal 

gebeurde. Op basis van dit zelfde bronnenmateriaal kon tevens de houding van de overheid en 

de omwonenden tegenover de industrie onder de loep worden genomen. Het doel dat we 

daarbij voor ogen hielden, werd geformuleerd door Blaschke. ‘The kind of the environmental 

damage, its origin and the mental attitude of the originators must be explored. On the other hand, the 

resistance and useful measures against such damage also need tot be examined900’. Daarom werd op zoek 

gegaan naar de maatregelen die de centrale, provinciale en gemeentelijke besturen opstelden, ten 

einde de industriële hinder en vervuiling aan banden te leggen. Daarnaast bestudeerden we ook 

de aard van de industriële overlast aan de hand van de houding van de bevolking tegenover de 

nijverheid.  

Hoewel het onze eerste bedoeling was, werd de eigenlijke potentiële bodemvervuiling en de 

lokalisatie ervan om praktische redenen als laatste behandeld. De aard van de vervuiling 

onderzochten we aan de hand van een sectorale analyse van de industrie en de mathematische 

uitwerking van enkele casussen. Nadien duidden we de voormalige nijverheidsterreinen op kaart 

aan. Dit liet ons toe Gentbrugge naar industriële waarde te schatten, de kenmerken van de 

nijverheid van de gemeente bloot te leggen en enkele consequenties hiervan voor de potentiële 

bodemvervuiling en eventuele sanering te formuleren.  

1. De perceptie van de overheden en omwonenden jegens de industrie 
Vooreerst onderzochten we de impact van de adviesorganen en de bevolking op de 

besluitvorming en de maatregelen die de betrokken overheden namen om de industriële hinder 

aan banden te leggen. Ten dele, maar niet altijd, kwamen we hierbij tot dezelfde conclusies als 

vorige onderzoekers. We stelden vast dat de provinciale en centrale overheden een verregaand 

laisser-faire beleid voorstonden en weinig standvastigheid in hun besluitvorming vertoonden. Dit 

                                                       
900 BLASCKE (K.), ‘Environmental History: some questions for a new subdiscipline of history’, in: BRIBLECOMBE (P.) en 
PFISTER (C.), The silent countdown. Essays in European Environmental History, Berlin, Springer – Verlag, 1990, 
pp. 71  
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lijkt echter niet volledig te verklaren vanuit het onwrikbare geloof in de door hen opgelegde 

voorwaarden maar eerder vanuit de wens de industrie niet te veel voor de voeten te lopen en de 

vergunningspraktijk te versnellen. Vooral de provinciale overheid stelde soms de liberale 

vergunningspolitiek van haar belangrijkste adviesorgaan, het Arbeidsopzicht, in vraag. 

Bovendien was ze zich wel degelijk bewust van de tekortkomingen in het gevoerde hinderbeleid, 

de discrepantie tussen theorie en praktijk en de politieke armslag van de nijverheid. Deze 

onderzoeksresultaten staan evenwel in contrast met eerdere bevindingen in de literatuur.  

Daartegenover staan natuurlijk wel een relatief laag aantal afgekeurde vergunningsdossiers. Het 

afwijzen van de vergunningsverzoeken blijkt slechts ten dele een noodremprocedure te zijn 

geweest. De eindbeslissing van de provinciale overheid werd immers in belangrijke mate bepaald 

door het oordeel van het ministerieel Arbeidsopzicht, dat doorgaans weinig oren had naar de 

klachten van de omwonenden.  

In 98% van de gevallen waarin een goedkeuring tot oprichting of uitbreiding van een fabriek 

werd verleend, besteedde de Bestendige Deputatie vooral veel aandacht aan de openbare 

gezondheid en daarmee samenhangend de reinheid van de waterlopen. Op het eerste gezicht 

nam ze ook maatregelen om het insijpelen van alle schadelijke stoffen in de bodem te 

verhinderen, maar het was voornamelijk de vervuiling door organische stoffen die haar zorgen 

baarde. Deze zorg om de bodem was louter geïnspireerd door de miasmatheorie en verdween 

bijgevolg op het achterplan toen deze theorie minder populair werd. Dat men zich maar weinig 

zorgen maakte omtrent de schadelijkheid van sommige chemische stoffen voor de bodem, werd 

versterkt door het feit dat het gevoerde beleid in vele gevallen zelf de verontreiniging van de 

bodem bewerkstelligde. Met andere woorden, ook de betrokken overheden hadden indirect 

schuld aan de mogelijke bodemverontreiniging.  

Met deze opmerking zijn we bij de effectiviteit van het gevoerde hinderbeleid beland. Uit een 

vergelijking van de provinciale reglementen en de ministeriële circulaires in het Bestuurlijk 

Memoriaal van de provincie Oost-Vlaanderen, de besluitvorming in de dossiers ‘de commodo et 

incommodo’ en de klachten blijkt dat de opgelegde voorwaarden duidelijk niet alle industriële 

overlast konden verhelpen. Steeds terugkomende klachten, nijveraars die de opgelegde 

maatregelen aan hun laars lapten of gewoon geen aanvraag indienden, waren schering en inslag 

wegens het lakse controlebeleid van de bevoegde overheden. De provincie kwam doorgaans 

slechts tot het formuleren van enkele probleemverschuivende oplossingen of gaf de industrie het 

voordeel van de twijfel door het verlenen van proefvergunningen. Deze aanpak had een zichzelf 

versterkend effect want hiermee ondergroef ze haar machts- en controlemiddelen, waardoor de 
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nijverheid een nog grotere greep op het beleid kreeg. Het besef dat het intrekken van 

vergunningen bij het vaststellen van overtredingen, door deze lakse aanpak bemoeilijkt werd, 

kwam waarschijnlijk te laat.  

 

Na de houding van de provinciale overheid te hebben onderzocht, stelden we ons enkele vragen 

bij de houding van de gemeente jegens de industrie. Het belangrijkste dat we uit dit onderzoek 

moeten onthouden is dat de gemeentelijke overheid er een duidelijk andere perceptie op nahield 

dan haar provinciale en stedelijke collega’s. Het Gentbrugse gemeentebestuur nam een vrij 

kritische houding aan tegenover de nijverheid, wat zich uitte in een hoog aantal negatief 

geadviseerde vergunningsaanvragen. Deze afwijking is onder meer te wijten aan het feit dat het 

college en de gemeenteraad dichter bij de plaatselijke bevolking stonden, die men vermoedelijk 

vanuit electorale overwegingen liever te vriend wou houden. De gemeente kon deze ijver voor 

het welzijn van de lokale bevolking echter niet effectief realiseren. Dit had ze wellicht ten dele 

aan zichzelf te danken. Ze was té particularistisch en stelde zelf amper voorwaarden op, 

waardoor ze de provinciale overheid vrij spel liet. Een tweede reden voor het hoog aantal 

negatieve adviezen is te wijten aan het feit dat de gemeente de industriële overlast ook zelf moest 

ondergaan. Heel wat gemeenteraadsleden en schepenen woonden er in een mooie villa of een 

kasteel of baatten er een landbouw- of tuinbouwbedrijf uit. De komst van een stinkende fabriek 

was hen dan ook een doorn in het oog. Dat is ook één van de redenen waarom de gemeentelijke 

beambten zo vaak in de klachtendossiers opdoken. Met het argument dat ze niet zozeer 

problemen had met de uitbouw van de nijverheid, maar enkel de industriële overlast binnen de 

bebouwde dorpskern aan de kaak wou stellen, hield ze de kerk in het midden. Ook de 

tegenstelling tussen het vrijwaren van de openbare gezondheid en hygiëne enerzijds en de 

inkomsten die ze haalde uit de industrie anderzijds, was een dilemma waar de gemeente 

doorheen de 19de en 20ste eeuw mee worstelde. In tijden van economische laagconjunctuur koos 

ze dan ook meestal de kant van de nijverheid omdat de gemeentelijke kas in deze periodes alle 

inkomsten kon gebruiken en het gemeentebestuur de werklieden aan het werk wou houden. Dit 

is een duidelijk voorbeeld van wat Blaschke ‘the contradictions between ecological and economic 

interest’ noemde901. Deze spanning draaide meestal in het voordeel van de nijverheid uit en was 

een belangrijke factor in de politieke armslag van de industrie.  

                                                       
901 BLASCKE (K.), ‘Environmental History: Some questions for a new subdiscipline of history’, in: BRIBLECOMBE (P.) en 
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Maar wat de gemeente voorstelde, deed er finaal weinig toe. De gemeentelijke invloed in het 

vergunningsbeleid werd vooreerst van overheidswege ingeperkt omdat ze slechts een 

adviserende bevoegdheid had in de vergunning van de eerste klasse bedrijven. Hoewel de 

gemeente weinig ondernam om haar mening kracht bij te zetten, was ze niet tevreden met deze 

tweede rangspositie en formuleerde ze meer dan eens openlijke kritiek tegen het te lakse 

provinciale beleid dat té ver van de plaatselijke realiteit stond. Haar terughoudende positie 

tegenover de industrie en de bemiddelende rol tussen de bevolking en de betrokken overheden 

die ze aannam, werd haar ook door het Arbeidsopzicht niet in dank afgenomen. Daarnaast waren 

ook de geringe kennis van zaken, de bevoegdheidsconflicten tussen de overheden en hun 

vooringenomenheid belangrijke parameters in de verzuurde relatie tussen de overheden, 

adviesorganen, de nijverheid en de bevolking.  

 

De omwonenden hadden natuurlijk het zwaarst te lijden onder de industriële overlast. In de 19de 

eeuw zagen vooral de land-, hoftuinbouwers en de notabelen die te Gentbrugge een 

landbouwbedrijf of buitenverblijf hadden, de rust verstoord door de komst van de fabrieken. 

Nadat de industrie zich omstreeks het laatste kwart van de 19de eeuw permanent in Gentbrugge 

had gevestigd, blijken vooral de arbeiders zich te storen aan de industriële overlast. Zij klaagden 

evenwel meer in periodes van economische hoogconjunctuur dan in tijden van economische 

malaise. Dit had niet enkel te maken met het feit dat er meer industriële initiatieven werden 

ontwikkeld, maar ook met het feit dat in tijden van economische laagconjunctuur overleven 

primeerde. Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat er relatief minder werd geklaagd tegen 

grote werkverschaffers, zoals de Puntfabriek. De financiële noodzakelijkheid van de industrie 

bepaalde dus niet enkel de houding van de overheden, maar ook de perceptie van de bevolking 

in belangrijke mate.  

2. De potentiële bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen 
in Gentbrugge tussen 1850 en 1950 

Het laatste onderdeel besteedden we volledig aan de uitwerking van de mogelijke 

bodemvervuiling op voormalige bedrijfsterreinen in Gentbrugge en de lokalisatie ervan op kaart. 

In eerste instantie moesten we op zoek gaan naar een methode die toeliet de gegevens uit het 

historisch bronnenmateriaal te vertalen in termen van potentiële bodemvervuiling. Meer bepaald 

zochten we, ten einde het beschrijvende niveau te overschrijden, naar een kwantificeerbare 

methode. ‘History is not purely descriptive; such a method would make the problem a normal 
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phenomenon and, perhaps by implication, a harmless one902’. Daarom werd een beroep gedaan op de 

methode Nieuwkoop die toeliet de ernst van de bodemvervuiling te bepalen aan de hand van 

een aantal relevante, op zichzelf staande variabelen. Omdat deze methode evenwel enkel op het 

macroniveau van toepassing was, werd deze aangepast zodat ze ook voor lokaal onderzoek 

bruikbaar kon zijn. Om de vernoemde variabelen in te vullen, maakten we een sectorale 

doorsnede van de industrie, waarbij we voornamelijk aandacht hadden voor de 

productieprocessen en de stoffen die in de gewezen fabrieken werden aangewend. Deze 

informatie kon deels uit de literatuur en ten dele ook uit de vergunningsdossiers gedistilleerd 

worden. Omdat de dossiers ‘de commodo et incomodo’ weinig informatie met betrekking tot 

het werkliedenbestand bevatten, deden we ook een beroep op de patentregisters. Hoewel deze 

bron voor onze gemeente reeds onderzocht werd door Martine Bode, waren we toch niet in 

staat voor elk bedrijf of sector een vervuilingcoëfficiënt te berekenen. Daarom werkten we 

enkele casussen uit, waarvoor voldoende gegevens bekend waren en die een interessante 

vergelijking met andere bedrijven of met Nieuwkoops modelschema’s konden opleveren.  

De aldus verkregen veertien coëfficiënten werden in dalende orde gerangschikt in een 

prioriteitentabel. Uit deze tabel bleek de ernst van de mogelijke bodemverontreiniging op de 

veertien onderzochte percelen. Maar omdat we voor de invulling van de stoffentabellen 

grotendeels een beroep moesten doen op Nieuwkoops modelschema’s en we bijgevolg mogelijk 

stoffen suggereerden die misschien nooit werden gebruikt in de desbetreffende fabriek, trachtten 

we deze fouten te reduceren door de invoer van verontreinigingscategorieën. Binnen deze 

klassen werden bedrijven die een potentiële bodemvervuiling van vergelijkbare ernst 

veroorzaakten, gecatalogeerd. Dit liet ons toe fouten in het rekenmodel te reduceren om tot 

bruikbare conclusies te kunnen komen. Uit het feit dat onze prioriteitentabel grotendeels 

overeenkwam met de door Nieuwkoop opgestelde tabel, blijkt hoe ‘flexibel’ Nieuwkoops 

methode is. De afwijkingen tussen onze en Nieuwkoops tabel waren makkelijk te verklaren, 

maar toonden tegelijkertijd de voordelen van historisch onderzoek naar potentiële 

bodemverontreiniging op microschaal aan. Een studie op microschaal laat toe het rekenmodel 

beter af te stemmen op de historische realiteit, in die zin dat er bijvoorbeeld ook rekening kan 

gehouden worden met de specifieke nevenactiviteiten van een bepaald bedrijf, wat op 

macroniveau veel moeilijker is. Hoewel het onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging op 
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PFISTER (C.), The silent countdown. Essays in European Environmental history, Berling, Springer – Verlag, 1900, 
pp. 69  



 295

macroschaal steeds leidt tot een – weliswaar beperkte – vervlakking van de realiteit, moeten we 

opletten bij de uitspraak dat lokaal historisch onderzoek ‘exacter’ zou zijn. Vooral de soms 

gebrekkige inhoud van de bron staat een nauwkeuriger benadering van de historische realiteit in 

de weg. Dit heeft voor gevolg dat de onderzoeker van lokale vervuilinggeschiedenis doorgaans 

toch een beroep moet doen op meer algemene modelschema’s zoals deze van Nieuwkoop en 

daarmee noodzakelijkerwijs gedeeltelijk in het zelfde euvel vervalt. De enige mogelijkheid om 

dit te verhelpen, is het creatief aanwenden van Nieuwkoops gestandaardiseerde schema’s om ze 

zoveel mogelijk op de lokale situatie af te stemmen.  

 

De hamvraag is natuurlijk wat de relevantie van dit onderzoek voor het hedendaagse beleid kan 

zijn. Om hier achter te komen, werden de onderzoeksresultaten, die we digitaal op kaart 

uitzetten, vergeleken met de OVAM-lijst van verontreinigde bodems te Gentbrugge. Hierbij 

kwamen we tot een aantal belangrijke bevindingen. In eerste instantie blijkt dat voor de helft van 

de 14 door ons onderzochte casussen een bodemattest werd afgeleverd. In enkele gevallen 

oordeelde de  OVAM dat een bodemsaneringsproject voor het terrein noodzakelijk of wenselijk 

was. Dit betekent dat onze onderzoeksresultaten inderdaad een bepaalde waarde kunnen hebben 

voor het huidige bodembeleid. Toch bevat de OVAM-lijst nog een groot aantal hiaten; zoals de 

terreinen van de Tramways Electriques de Gand, de voormalige spiegelfabriek van Albert 

Carnoy en de lijstenfabriek van De Smet en Lippens. Ook aan de Schelde is er enkel onderzoek 

naar de terreinen van de voormalige Puntfabriek gedaan. Bij de beoordeling van de mogelijke 

vervuiling op dit en andere terreinen moet men daarenboven rekening houden met de potentiële 

bodemverontreiniging als gevolg van verschillende bedrijfsactiviteiten.  

In het algemeen kunnen we concluderen dat de OVAM de handen vol zal hebben met de 

sanering van de voormalige bedrijfsterreinen in Gentbrugge. Dit is voornamelijk het gevolg van 

het feit dat de voormalige fabrikanten prefereerden zich in het behuisde deel van de gemeente te 

vestigen, hoewel ze wisten dat dit meer verzet vanuit de bevolking en de gemeente zou 

uitlokken. Dat de voordelen voor de fabrikant zwaarder doorwogen dan de nadelen, heeft onder 

meer te maken met de nabijheid van de stad Gent, de goede infrastructurele ontsluiting en de 

grote bevolkingsconcentraties in dit deel van de gemeente. Uit het gewestplan blijkt dat deze 

voormalige bedrijfsterreinen nu nog grotendeels een bewoningsfunctie vervullen, wat een 

belangrijke factor is in het bepalen van de prioriteit met dewelke de terreinen moeten behandeld 

worden. .  
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Uit de prioriteitenlijst komt duidelijk naar voren dat historisch onderzoek een 

beleidsondersteunende functie moet krijgen. ‘As a part of the science of history, the history of 

environment is not able to grasp the environmental problem in a practical sense. But it must have a voice in 

shaping the conciousness of mankind today, providing a sense of responsability for the environment903’. Dit 

wil evenwel ook zeggen dat historisch onderzoek aan de eigenlijke bodembemonstering zou 

moeten voorafgaan. Niet enkel zou men hierdoor veel tijd en middelen uitsparen, maar een 

interdisciplinaire samenwerking tussen de historicus en de ‘degene die de laarzen aantrekt en de 

bodemstalen onderzoekt904’ kan een exacter beeld van de vervuiling op een bepaald terrein 

opleveren. ‘It will be necessary tot integrate the results of different natural scientific disciplines into 

historical explanation, from whence severe problems of interdisciplinary cooperation are to be expected905’. 

De methode Nieuwkoop kan dit laatste probleem ten dele oplossen omdat beide partijen de door 

hem ontwikkelde taal lijken te verstaan.  
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Nrs: 0/467/30, 0/522/16, 0/522/18, 0/522/17, 0/522/23, 0/522/20, 0/522/19, 0/467/29, 8/35-

103/5, 8/35-103/6, 8/35-103/7, 8/35-103/8, 8/35-110/6, 8/35-110/7, 8/35-110/8, 8/35-110/9, 

8/35-110/11, 8/35-110/12, 8/35-110/14, 8/35-110/16, 8/35-110/17, 8/35-90/31, 8/35-90/36, 

8/35-80/11, 8/35-80/12, 8/35-80/13, 8/35-80/14, 8/35-80/17, 8/35-80/18, 8/35-80/19, 8/35-

80/20, 8/35-74/18, 8/35-74/19, 8/35-74/20, 8/35-65/27, 8/35-90/9, 8/35-96/7, 8/35-96/8, 8/35-

96/9 

 

Hinderlijke inrichtingen, 8e afdeling, reeks 35, 1921 – 1950 (niet geïnventariseerd) 

Pakken nrs. 8/35-122, 8/35-129, 8/35-137, 8/35-149BIS, 8/35-163BIS, 8/35-208, 8/35-220BIS, 

8/35-301, 8/35-381, 8/35-404, 8/35-449, 8/35-527, 8/35-610, 8/35-648, 8/35-682, 8/35-695, 8/35-

714, 8/35-765, 8/35-780, 8/35-790, 8/35-933, 8/35-988, 8/35-1055 

 

Briefwisseling betreffende hinderlijke inrichtingen, 8e afdeling, reeks 35, 1900 – 1950 (niet 

geïnventariseerd): 

Pakken nrs: 8/35-626, 8/35-702, 8/35-137, 8/35-921 



 298

1.4. Dienstencentrum Gentbrugge 

Notulen van de Gemeenteraad: zittingen vanaf 01/01/1850 tot en met 31/12/1950 

Notulen van het College van Burgemeester en Schepenen: zittingen vanaf 01/01/1850 tot en met 

31/12/1950 

1.5. Handschriftenleeszaal Universiteit Gent 

Fonds Vliegende Bladen, trefwoord ‘Gentbrugge’, Fonds II, G 21 en G 22  

2. Uitgegeven bronnen 

Bestuurlijk Memoriaal van de Provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Van Melle, jaargang 1850 tot en 

met jaargang 1950  

3. Kaartmateriaal 
Poppkaart van Gentbrugge met bijhorende kadastrale legger, midden 19de eeuw (exacte datum 

onbekend) 

Topografische kaart van Gent, 1912 

Topografische kaart van Gent, 1960 

Hedendaagse digitale kadasterkaart van Gent  

Uittreksels uit de statengids en het wegennet Geo-Vlaanderen 

Hedendaagse luchtfoto’s van Gentbrugge  (© NGI) 

Vectoriële versie van het geactualiseerde gewestplan voor Gentbrugge (© AGIV) 

Vectoriële versie van de lijst van verontreinigde terreinen te Gentbrugge (© OVAM)  

4. Overzichtswerken 
 

ART (J.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 1: 19e en 20e eeuw, Gent, 

Stichting mens en cultuur, 1993, pp. 323 

 

ART (J.), VANHAUTE (E.), eds, Inleiding tot de lokale geschiedenis van de 19de en de 20ste eeuw, 

Gent, Mens & Cultuur, 2003, pp. 416  
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BRACKE (N.), Bronnen voor de industriële geschiedenis. Gids voor Oost-Vlaanderen, Gent, 

Academia Press, 2000, pp. 424 

 

COPPEJANS – DESMEDT (H.), LUYCKX (C.), VAN OVERSTRAETEN (D.), WELLENS (R.), 

eds, Gids van de bedrijfsarchieven toegankelijk voor het publiek in België, Brussel, Algemeen 

Rijksarchief, 1998, s.p.  

 

FRANCOIS (L.), eds, De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis, Gent, Academia Press, 

2003, pp. 476 

 

LEHOUCQ (N.), VALCKE (T.), De Fonteinen van de Oranjeberg. Politiek – institutionele 

geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1993, pp. 452  

 

MANSKI (E.E.), ‘Ecologische geschiedenis en milieugeschiedenis. Een historiografisch 

literatuuroverzicht’, Tijdschrift voor ecologische geschiedenis, 1996 (1), pp. 5-17 

 

SCHOLLIERS (P.), Bibliografie industriële archeologie en industrieel erfgoed in België, Gent, 

VIAT, 1991, pp. 3 – 32  

 

VAN COPPENOLLE (C.), eds, Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven 

van een bedrijfsgeschiedenis, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2002, pp. 376 

 

VAN HOUTTE (A.), eds., Geschiedenis van de Nederlanden. Nederland en België, Haarlem, 

Fibula Van Dishoeck, 12 dln.  

 

VANTHEMSCHE (G.) en VAN DEN EECKHOUT (P.), eds, Bronnen voor de studie van het 
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VRIELINCK (S.), De territoriale indeling van België (1795 – 1963), Leuven, Universitaire Pers, 

2000, pp. 2104 

 

 



 300

5. Literatuurlijst 
 

AALDERS (M.C.V), Industrie, milieu en wetgeving. De hinderwet tussen symboliek en 

effectiviteit, Amsterdam, Kobra, 1984, pp. 258 

 

AALDERS (M.C.V.), ‘De handhaving in het milieubeleid’, in: milieubeleid, theorie en praktijk, 

1989, pp. 299-234 

 

AERTS (E.), ‘The history of textile industry in the Low Countries’, Textile History, 1981(XII), pp. 129 

– 150 

 

BAILES (K.), Environmental history. Critical issues in comparative perspective, Lanham, s.n., 

1985, s.p.  

 

BASSALA (G.), Geschiedenis van technologie, Utrecht, Het Spectrum, 1993, pp. 288 

 

BAYENS (A.), De Belgische textielnijverheid, Brussel, s.n., 1937, s.p.  

 

Beknopte geschiedenis van Gentbrugge, Gentbrugge, Gemeentebestuur, 1975, pp. 11  

 

BELTRAN (A.) en GRISET (P.), Histoire et des techniques aux XIXe et XXe siècles, Paris, s.n., 

1990, pp. 315  

 

BERNHARDT (C.) en MASSARD – GUILBAUD (G.), Le démon moderne. La pollution dans les 

sociétés urbaines et industrielles d’Europe, Clermont – Ferrand, Presses universitaires Blaise-

Pascal, 2002, pp. 465  

 

BODE (M.), Gentbrugge 1830-1940. Evolutie van plattelandsgemeente naar semi-industriële 

voorstad of de geschiedenis van een gemeente in de kering, Gent, Universiteit Gent, 1985, 3 dln 

[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 



 301

BOCKEN (H.), Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, 

Brussel, 1978, 1978, pp. 500 

 

BOCKEN (H.), Sanering van door neerslag van zware metalen verontreinigde bodems, Gent, 

Universiteit Gent, 1989, pp. 136 

 

BOGAERT (D.), ‘Over moorkinderen, stinkers en blokrijden. Milieuhinder in Gent in de 18e en begin 19e 

eeuw’, Tijdschrift voor ecologische geschiedenis, 1996 (1), pp. 33-42 

 

BOGAERT (D.), 1350 jaar Gent, de Gentenaars en hun vervuilers, waar is de tijd?, Zwolle, 

Waanders, 1999, pp. 438 

 

BRACKE (N.), Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, Academia 
Press, 2005, pp. 147  
 

BRIBLECOMBE (P.), PFISTER (C.), The silent Countdown. Essays in environmental history, 

Berlin, Springer - Verlag, 1990, pp. 265  

 

BRIBLECOMBE (P.), The big smoke. History of air pollution since medieval times, London, 

Routledge, 1987, pp. 185 

 

‘Britse technologie en ijzerproductie van de 19de eeuw’, Tijdschrift voor Industriële cultuur, 1994  
(45), pp. 17 – 44  
 

BUSSIERE (E.), ‘The evolution of structures in the iron and steel industry in France, Belgium and 

Luxemburg. National and international aspects, 1900 – 1939’, Changing paterns of international 

rivalry. The international conference on business history. 17. Proceedings of the Fuji Conference, 

Tokyo, 1991, pp. 141 – 165 

 

BÜSSENFELD (J.), Flüsse und kloaken. Umweltfragen im zeitalter der industrialiserung (1870 – 

1918), Stuttgart, Klett – Cotta, 1997, s.p.  

 

BUYSSENS (A.), Louis Van Houtte. Notice Biograhique, Gent, s.n., 1913, s.p.  

 



 302

CALLEBAUT (N.), ‘Molens te Gentbrugge’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van 

Rode, 2004 (9), pp. 5 – 13  

 

CAPELLE (S.), Potentiële historische bodemverontreiniging door industriële activiteit in het 

gebied Zeebrugge – Dudzele – Lissewege (1895 – 1970), Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 262 

[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  

 

CAPITEYN (A.), Gentse torens achter de rook van schoorstenen. Gent in de periode 1865-1895, 

Gent, Stad Gent. Dienst Culturele Zaken, 1983, pp. 180 

 

CASCIANI (C.), ‘L’industrie du nettoyage et du dégraissage des vêtements’, La science et la vie, 1929 

(35), pp. 401 – 410  

 

CASPERS (T.), De geschiedenis van de milieubescherming in Vlaanderen van 1910 tot 1940, 

Helmond, Wibro, 1992, pp. 326 

 

CASTRYCK (G.) en DECALUWE (M.), ‘De relatie tussen economie en ecologie, gisteren, vandaag en 

morgen’, Jaarboek van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 1998, pp. 196 

 

CARDOT (F.), 1880 – 1980, un siècle d’électricité dans le monde. Actes du premier colloque 

international d’histoire de l’électricité organisé par l’Association pour l’histoire de l’électricité en 

France, Paris, 15 – 17 avril 1986, Parijs, 1987, s.p.  

 
Colloquium Stortplaatsen en verontreinigde bedrijfsterreinen, Gent, Genootschap van geologen 

van de Universiteit Gent en OVAM, 1995, s.p.  

 

COLTEN (C.E.), ‘An historical perspective in industrial wastes and groundwater contamination’, 

Geographical Review, 1991, pp. 215-228 

 

COPPEJANS – DESMET (H.), ‘De Belgische textielnijverheid op nieuwe wegen door een nieuwe 

mentaliteit. Schets van een historisch ontwikkelingsproces’, Vijfde nationaal congres voor industriële 

archeologie. Textiel. Gent 26 – 27 november 1977. Handelingen, Gent, 1979, pp. 25 – 51 

 



 303

COPIUS PEEREBOOM (J.W.), Basisboek milieu en gezondheid, Amsterdam, Boom, 1994, pp. 

443  

 

COPIUS PEEREBOOM (J.W.), ‘Invoering en handhaving van milieuwetten is een oud 

probleem’, Arbeidsomstandigheden, 1992, pp. 725-728 

 

CORBIN (A.), Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk, Nijmegen, SUN, 1986, 

pp. 380 

 

DARU (M.), Nederlands en Nederlandstalig onderzoek op het gebied van de geschiedenis van de 

hygiëne en het milieu, Eindhoven, s.n., 1991, s.p.   

 

DARU (M.), VAN ZON (H.), ‘Afval en milieu in de negentiende eeuw’, De Ingenieur, 1987, pp. 55 – 

61 

 

DE BLEEKER (M) en PATOOR (W.), Gentbrugge: 8 eeuwen Geschiedenis, s.l., s.n., pp. 296  

 

DE GRAAF (M.G.H.A.), ‘Milieuvervuiling, een oud probleem’, Spiegel Historiael, 1982, pp. 86-96 

 

DEGRAEVE (L.), Gentbrugge van toen, Nieuwkerken – Waas, Het Streekboek, 1988, pp. 96  

 

DE HERDT (R.) en CAPITEYN (A.), 1350 jaar Gent, De Gentenaars en hun nijverheid, Zwolle, 

Waanders, 1998, pp. 137 - 362 

 

DEJONGH (G.) en VAN WINDEKENS (P.), Van kleine landeigendom tot Vlaamse 

Landmaatschappij. Vijfenzestig jaar werking op het Vlaamse platteland (1935 – 2001), Brussel, 

Vlaamse Landmaatschappij, 2001, pp. 287  

 

DE KEUKELEIRE (E.), 75 jaar tramlijn van Gent naar Moskou. Inclusief de stelplaats lijnen 2, 9 

en 20 naar het Arsenaal. De trolleybus (1899 – 2006), Gent, persoonlijke uitgave, 2006, 3 dln.  

 

DELBEKE (J.) en GREEFS (S.), The mechanisation of flemish industry, Leuven, s.n., 1982, s.p.  

 



 304

DE POOTER (B.), De commodo et incommodo. Een bronnenonderzoek naar de houding van de 

bevolking en de overheid aangaande milieuhinder en vervuiling tijdens de industriële 

ontwikkeling van Antwerpen op het einde van de 19e eeuw. Met een studie van de relevantie 

voor historische bodemvervuiling, Gent, Universiteit Gent, 2001, s.p. [Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling] 

 

DE POTTER (F.), BROEKAERT (J.), Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-

Vlaanderen, Gent, Annoot-Braeckman, 1864-1870, reeks 1, deel 3 

 

DE REU (M.), Bibliotheekeconomie en Bibliografie, Gent, Universiteit Gent, 2006, pp. 64  

 

DE ROO (H.), ‘Industrie, milieu en milieubeleid’, Leefmilieu, 1997, pp. 47-55 

 

DE SCHRYVER (A.E.), Levensschets van Grootvader Edmond Block, Gent, privé-uitgave, 1976, 

pp. 13 

 

DESEIJN (G.), Bouwen voor de industrie, Gent, MIAT, 1989, pp. 232   

 

DESEIJN (G.), ‘Bleu – Blue. Geschiedenis van de kunstmachtige kleurstoffen in de textielnijverheid’, 

Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 2000 (70), pp. 3 – 21  

 

DESEIJN (G.), ‘Industriële archeologie te Gentbrugge’, VIAT-kontactblad, 1982 (8), 3, pp. 4-6 

 

DESEIJN (G.), ‘J’ai crée un second Manchester’, Tijdschrift voor Industriële cultuur, 2001, pp. 25 – 

38  

 

DE SMET (N.), ‘De geschiedenis van de Gentbrugse Meersen’, Tijdschrift van het heemkundig 

genootschap Land van Rode, 2000 (12), pp. 3 – 7  

 

DESTREE (J.), Geschiedenis van de techniek, Hasselt, Heideland, 1980, pp. 209 

 

DE SCHEPPER (G.), Openbare hygiëne in de 19de eeuw : casus: het lokerse stadscentrum 1850-

1899, Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 182  



 305

 

DE SWAAN (A.), ‘Aantekeningen uit het ondergrondse. Over de stedelijke waterhuishouding in de 19e 

eeuw’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1988, pp. 337-351  

 

DEVOS (G.), ‘Milieuverontreiniging door de industrie omstreeks het midden van de 19e eeuw’, Bijdragen 

tot de geschiedenis. Liber Alumnorum Karel Van Isacker, Antwerpen, UFSIA, 1980, pp. 347-384 

 

DEVOS (K.), Over industriële vervuiling in de 19e eeuw in de dossiers commodo et incommodo, 

Gent, RUG, 2002, pp. 149 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 

DE ZUTTER (H.), Industriele watervervuiling te Roeselare in de negentiende eeuw (1843-

1914): de Roeselaarse wateren van de negentiende eeuw: viswaters of open riolen voor de 

industrie?, Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 159  

 

DIERDERIKS (H.) en JEURGENS (C.), ‘Nijverheid versus milieu in Holland 1500 -1900’, Holland, 

1989 (21), pp. 427 – 446  

 

DIEDERIKS (H.) en JEURGENS (C.), Historische bedrijfslokaties en bodemvervuiling in de 

gemeente Leyden. Onderzoeksverslag over de periode 1850 – 1880, Leiden, Universiteit Leiden, 

1988, s.p.  

 

DIJKMANS (J.) en VAN MOURIK (J.), ‘Vijftien jaar bodemsanering’, Geografie, 1995(5), pp. 5 – 31  

 

DURING (R.) en SCHEURS (W.), Historische ecologie: perspectieven en handreikingen voor 

eigen onderzoek, Utrecht, Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, 1995, pp. 95 

 

ELAUT (L.), Van Keiberg tot Blandijnberg, Beveren, Orion, 1978, pp. 606 

 

FABER (J.), DIEDERIKS (H.), HART (S.), ‘Urbanisatie, industrialisering en milieuaantasting in 

Nederland in de periode 1500 – 1800’, Afdeling Agrarische Geschiedenis Wageningen – Bijdragen, 

1973 (18), pp. 251 – 271  

 



 306

GASTON (F.), De ontwikkeling der Belgische draadtrekkerijen, Gent, Vlerick, s.d., pp. 100 

[Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  

 

GESTRICH (A.), ‘Wasser und stadt’, Die Alte Stadt, 1993(3), pp. 189 – 271  

 

‘Gilding Techniques’, Interiour Design, 1993 (6), pp. 1 – 2  
 

GOUBERT (J.P.), The conquest of water. The advent of health in the Industrial Age, 

Camebridge, Polity Press, 1989, pp. 300 

 

GROHE (H.), Benzine en dieselmotoren, Deventer – Antwerpen, Kluwer, 1982, pp. 180 

 

GUTWIRTH (S.), De natuur van het milieurecht: verkenningen naar de grondslagen van het 

milieurecht, Nijmegen, Ars aequi libri, 1995, pp. 321-574 

 

HANNES (J.), ‘Industrialisation without development. Some aspects of the history of Ghent’, in: KOOIJ 

(P.), Regional capitals, past, present, prospects, Assen, Van Gorcum, 1994, pp. 9-19 

 

HEIRBAUT (W.), ‘De oude reus ontwaakt uit zijn slaap’, Industrie, 1989(56), pp. 44-47  

 

HOMBURG (E.), TRAVIS (A.S.) en SCHRÖTER (G.), The chemical industry in Europe (1850-

1914): industrial growth, pollution and professionalisation, Dordrecht, Kluwer, 1998, pp. 344 

 

HOMBURG (E.), ‘Schrikbeelden van scheikundige aard. Chemische industrie, chemische wetenschap en 

het milieu 1800-1875’, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1994, pp. 439-466 

 

HUFFELS (G.), Ons welzijn en de bodemvervuiling, Den Haag, s.n., 1990, s.p. 

 

IDE (G.) en ECTORS (A.), Bodemverontreiniging en bodemsanering, Antwerpen, Stichting 

Leefmilieu, 1996, pp. 211  

 

JANSSEN (I.), Openbare werken en milieuproblemen te Gent 1750-1814. Een prospectie, Gent, 

Universiteit Gent, 1984, pp. 259 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 



 307

 

JANSSEN (J.H.M), ‘Tien jaar historisch bodemonderzoek: waar blijven de historici?’, Tijdschrift voor 

Ecologische Geschiedenis, 1996 (1), pp. 42-45 

 

KLOET (T.J.) en KERKHOVEN (C.), Stoomketels, Culemborg, Educaboek, 1978, pp. 238 

 

LAGAS (P.), SNELTING (H.) en VAN DEN BERG (R.), Verspreiding van stoffen bij 

bodemverontreiniging, Bilthoven, Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne, 1990, 

pp. 27 

 

LANDUYT (M.), Ongerief ende perykel : milieuproblemen en het ecologisch draagvlak van een 

stedelijke samenleving in het Ancien Régime: Kortrijk in de 17de -18de eeuw, Gent, Universiteit 

Gent, 2005, pp. 123  

 

LEROY (P.), Het milieuvraagstuk als politiek probleem, Antwerpen, s.n., 1993, pp. 116 

 

LEROY (P.), Milieubeweging en milieubeleid. Sociale en politieke aspecten van de 

milieukwestie, Antwerpen, Nederlandse Boekhandel, 1985, pp. 248  

 

LE ROY LADURIE (E.), ‘Histoire et environnement’, Annales ESC, 1974 (29), s.p.   

 

LE ROY LADURIE (E.), ‘Un concept: l’unification microbienne du monde VIVe – XVIIe siècles, Schweiz 
Z Gesch, 1973 (23), pp. 627 – 696  
 

LEVIS (E.), ‘De Lieve, van Zeekanaal tot verloederde sloot, of toch niet?, Gentse Tijdingen, 1982, pp. 

203-210 

 

LINTSEN (H.W.), Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne 

samenleving 1800 – 1890, Deel III : Textiel, Gaslicht, Electriciteit en Bouw, Zutphen, Stichting 

der Techniek – Walburg Press, 1993, pp. 359  

 



 308

LINTSEN (H.W.), Geschiedenis van de techniek in Nederland, de wording van een moderne 

samenleving 1800 – 1890, Deel IV : Delfstoffen, Machine – en scheepsbouw, Stoom, Chemie, 

Telegrafie en telefonie, Zutphen, Stichting der Techniek – Walburg Press, 1993, pp. 352 

 

LINTSEN (J. sr.), ‘De werking van de hinderwet tijdens de industrialisatie’, Jaarboek voor de 

geschiedenis van bedrijf en techniek, 1987 (4), s.p. 

 

LONDO (H.M.), Basisboek bodem. Over verontreiniging, onderzoek en sanering van de bodem, 

Utrecht, Chemiewinkel Utrecht, 1996, pp. 138 

 

MARIN (M.), Lokalisatie van potentiële historische bodemvervuiling op microschaal. Casus 

“Petroleum – Zuid” en de petrochemische industrie in de Antwerpse haven (± 1900 - 1940), 

Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 189 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 

MARLOT (P.) en POTTIER (W.), ’n Propere tijd!? (On)leefbaar Antwerpen thuis en op straat, 

SL, vzw Antwerpse verenigingen voor bodem- en grotonderzoek, 1988, pp. 241 

 

MASSARD – GUILBAUD (G.), Environmental problems of european cities in the 19th and the 

20th century, Munster/New York, Waxman Verlag, 2001, s.p.  

 

MASSARD – GUILBAUD (G.), Public Authorities and the challenge of industrial pollution. 

British Governance. British and beyond since 1750, Ashgate, Aldershot, 2000, pp. 268  

 

MASSARD – GUILBAUD (G.), ‘La régulation des nuisances industrielle urbaines (1800 – 1940), Revue 

d’histoire, 1999 (64), s.p.  

 

MONTIGNY (L.), Police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Gent, s.n., 

1887, s.p. 

 

MOSLEY (S.), The chimney of the world: A history of smoke pollution in Victorian and 

Edwardian Manchester, Camebrigde, The White Horse Press, 2001, pp. 288   

 

‘My name is Bont’, Tijdschrift voor Industriële Cultuur, 2000 (72), pp. 3 – 27  



 309

 

NICOLAI (M.), ‘De invoering en de aanwending van de stoommachine in de industrie tijdens de 

negentiende eeuw’, Bijdragen tot de Geschiedenis, LXII, 1979 (1-2), s.p.  

 

NIESTE (E.), RAYMAEKERS (J.) en SEGERS (Y.), Lekker Dier!? Dierlijke productie en 

consumptie in de 19de en 20ste eeuw, Leuven, CAG Cahier, 2003, pp. 192 

 

NIEUWKOOP (J.), ‘Bodemverontreiniging, een ongewenste erfenis’, in: VAN DEN NOORT (J.), 

BIELEMAN (J.), VAN ZON (H.), Onvoltooid verleden tijd, Rotterdam, Net Werk voor de 

Geschiedenis van Hygiëne en Milieu, 1992, pp. 59  

 

NIEUWKOOP (J.), Bodemverontreiniging op voormalige bedrijfsterreinen: de erfenis van 

anderhalve eeuw industriële ontwikkeling in Noord-Brabant, Eindhoven, Milieuboek, 1993, pp. 

563 

 

NIEUWKOOP (J.) en VAN DE VEN (M.), ‘150 jaar ongestoord knoeien; wetgeving, milieubesef en 

bodemverontreiniging in Noord-Brabant, 1800-1950’, Jaarboek voor de geschiedenis van bedrijf en 

techniek, 1991 (8), s.p.  

 

ODEKERKEN (C.), Bodemverontreiniging, Wat je moet weten, Delft, Eburon, 1996, pp. 328 

 

Oud Gentbrugge, Gent, Stad Gent: gebiedsgerichte werking, 2006, pp. 96  

 

PARMENTIER (I.), ‘Stedelijke vervuiling in de 18de eeuw – een studie op basis van de stadsrekeningen 

van Ath, Charleroi en Nijvel, Jaarboek voor ecologische geschiedenis, 1999, pp. 37- 46 

 

PEERECOOM (J.W.) en REIJNDERS (L.), Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen?, 

Amsterdam, Boom Meppel, 1989, pp. 245 

 

PHILLIPS (R.), ‘Het ontstaan van het modern milieubewustzijn’, Spiegel Historiael, 1981 (3), pp.  179-

187 

 



 310

POULUSSEN (P.), Van burenlast tot milieuhinder. Een stedelijk leefmilieu, 1500-1800, 

Antwerpen, DNB/Pelckmans, 1987, pp. 207 

 

‘Puntfabriek Gentbrugge 150 jaar’, Tijdschrift van het heemkundig genootschap Land van Rode, 

1990(12), pp. 71 – 93  

 

REIJNDERS (L.), Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu, Amsterdam, Van Gennep, 

1984, pp. 392 

 

RIJCKBOST (D.) en DELODDRE (S.), Bodemsanering in Vlaanderen, Antwerpen, Kluwer, 1997, 

pp. 330 

 

ROCHE (D.), ‘L’eau du XVI au XXe siècle’, Bulletin d’Histoire Moderne et Contemporaine, 

1982(13), pp. 137 – 141  

 

ROSEN (C.) en TARR (J.A.), The Importance of an urban perspective in environmental history’, Journal 

of Urban History, 1994 (3), pp. 299 – 310  

 

SAMSON (F.E.), Ons welzijn en de watervervuiling, Den Haag, ’s Gravenhage, Koninklijke 

Nederlandse Toeristenbond ANWB, 1992, pp. 56 

 

SCHIPPER (I.) en SCHALEKAMP (J.), ‘Gasfabrieken in Rotterdam, het belang van historisch 

onderzoek’, Bodem, 1996, s.p.  

SIEGLERSMIDT (J.), ‘Das verhältnis von industrie und umwelt seit dem 19. jahrhundert’, 

Environmental history newsletter, 1991, pp. 73-84 

 

SHEAIL (J.), ‘The sustainable managment of industrial watercourses: an English historical perspective’, 

Environmental history, 1997, pp. 197 – 215  

 

STEINBERG (T.L.), ‘An ecological perspective on the origins of industrialisation’, Environmental 

Review, 1986, pp. 261-276 

 



 311

TARR (J.), The search for the ultimate sink. Urban pollution in historical perspective, Ohio, 

Akron, 1996, pp. 419 

 

TORCQ (M.), De Belgische Textielnijverheid. Haar belang en hare localisatie, Sint-Niklaas, De 
Dageraad, 1937, pp. 43  
 

UILHOORN (W.T.M), ‘Bodemsanering in Vlaanderen. Aansprakelijkheid voor historische en nieuwe 

bodemverontreiniging’, Tijdschrift voor milieu aansprakelijkheid, vol 9, 1995 (5), pp. 141 – 147  

 

VAN ACKER (K.), De viltnijverheid in Lokeren (1846 – 1914), Gent, Universiteit Gent, 1997, pp. 

166 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 

VAN CAMPENHOUT (M.), De milieuhinder in Brussel in de XVIIIe eeuw, Leuven, Katholieke 

Universiteit Leuven, 1987, pp. 260 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 

VAN CAUWENBERGE (E.), ‘Milieuhinder in het pre-industriële tijdperk’, in: DONCKELS (R.), 

Milieu en ondernemerschap. Kans of keurslijf voor kleinschaligheid, Brussel, Zoetermeer, 1987, 

pp. 12 – 15  

 

VAN CAUWENBERGE (E.) en MEEL (E.), ‘Overheidsinitiatief aangaande leefmilieu, de openbare 

hygiëne in enkele steden van de Zuidelijke Nederlanden uit de pre-industriële tijd (17de en 18de eeuw)’, Het 

openbaar initiatief van de gemeenten in België, 1984, pp. 259 – 285  

 

VAN DEELEN (C.L.), Een methodiek voor de bepaling van het risico van bodemverontreiniging 

door bedrijven, Apeldoorn, TNO, 1990, pp. 44 

 

VAN DEN BRINK (W.J.), ‘Bodemsanering. Opruimen van een erfenis’, Natuur en Techniek, vol. 56, 

1988 (2), pp. 120 – 133 

 

VAN DEN BRINK (W.J.), Bodemverontreiniging, Utrecht – Antwerpen, Het Spectrum, 1985, pp. 

143 

 



 312

VANDEN HOLE (W.), Tuinbouw te Gentbrugge: leidraad bij de stadswandeling, Gent, VIAT, 

1985, pp. 18  

 

VAN DEN NOORT (J.), ‘Alles stroomt, stadswater op de voet gevolgd’, Economisch en sociaal-

historisch jaarboek, 1993, pp. 44-59 

 

VAN DER HERTEN (B.) en ROEGIERS (J.) eds., Nijver België. Het industriële landschap 

omstreeks 1850, Antwerpen – Brussel, MIM – Gemeentekrediet, 1995, pp. 375 

 

VAN DER HOEVEN (A.), Houtbewerking 1: kennis van gereedschappen, paren en afschrijven, 

materialenkennis, lijmen en bereiden van het hout: handboek voor den timmerman, Brussel, 

Standaard, 1930, pp. 154  

 

VANDER MIJNSBRUGGE (K), De Aalsterse industriële ontplooiing 1840-1914 aan de hand van 

de bron ‘de commodo et incommodo’. Een studie van de maatschappelijke perceptie en de 

historische milieuvervuiling, Gent, Universiteit Gent, 2001, 2 dln [Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling] 

 

VAN HAELTER (D.), Gentbrugge 1758 – 1835. Een historisch – geografische studie aan de hand 

van het landboek en het primitief kadaster, Gent, Universiteit Gent, 1984, pp. 98 [Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling]   

 

VAN HAMME (S.), De reacties van de overheid en de bevolking op de economische hinder in de 

Brugse binnenstad tijdens de eerste helft van het interbellum (1919 – 1929). Een 

mentaliteitsstudie, Gent, Universiteit Gent, 2004, pp. 187 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 

VAN HECKE (A.), ‘Werkmanswoningen in Gentbrugge’, Tijdschrift van het heemkundig 

genootschap Land van Rode, 2005 (9), pp. 85 – 93  

 

VAN LANDSCHOOT (F.), Industriële hinder en vervuiling in Brugge (eind 19de – begin 20ste 

eeuw), Gent, Universiteit Gent, 2001, s.n. [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling] 

 



 313

VAN MOORHEM (T.), Sociaal-economisch survey van een aantal nieuwe nijverheden te Gent, 

1750-1830, Gent, Universiteit Gent, 1988, pp. 190 [Onuitgegeven licentiaatsverhandeling]  

 

VAN ROYEN (H.), ‘De productie van gaslicht in Vlaanderen 1824-1914’, Tijdschrift voor Ecologische 

Geschiedenis, 1997 (2), pp. 6- 29  

 

VAN ROYEN (H.), ‘Een eeuw arbeidsinspectie. De eerste jaren’, De Ingenieur, 1990 (5), pp. 30 – 32  

 

VAN STUYVENBERG (P.), ‘Economische geschiedenis en ecologie’, Economisch en sociaal-historisch 

jaarboek, 1993, pp. 24-30 

 

VAN WITTENBERGE (O.), Zo was… Gentbrugge, s.l., De Vries – Brouwers, 1972, pp. 76  

 

VAN ZANDEN (J.L.) en VERSTEGEN (S.W.), Groene geschiedenis van Nederland, Utrecht, Het 

Spectrum, 1993, pp. 216 

 

VAN ZON (H.), Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies in niet-industriële geschiedenis, 1850-

1920, Groningen, s.n., 1986, pp. 344 

 

VAN ZON (H.), ‘Milieugeschiedenis: een vak apart’, Economisch en sociaal-historisch jaarboek, 

1993, pp. 3-16 

 

VAN ZON (H.), ‘De onderkant van de woonplaats. Milieuhygiënische aspecten van de woonomgeving 

1850 – 1900’, Wonen in het verleden, 1987, pp. 55 – 66  

 

VELDMAN (H.), Vervuild verleden: een methode voor historisch onderzoek naar voormalige 

bedrijfsterreinen in Friesland (1800 – 1920), Groningen, Geschiedeniswinkel Rijksuniversiteit 

Groningen, 1992, pp. 52 

 

VELLE (K.), Lichaam en hygiëne. Naar de wortels van de huidige gezondheidscultuur, Gent – 

Leuven, Kritak, 1984, pp. 163 

 



 314

VELLE (K.), Hygiëne en preventieve gezondheidszorg in België (ca. 1830-1914) : bewustwording, 

integratie en acceptatie, Gent, Universiteit Gent, 1981, pp. 276 [Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling] 

 

VERBRUGGEN (A.), Leren om te keren. Milieu- en natuurrapport in Vlaanderen, Leuven, 

Garant, 1994, pp. 823 

 

VERBRUGGEN (A.), ‘De druk van de industriële samenleving op het milieu’, Jaarboek voor 

ecologische geschiedenis, 1999, pp. 143 – 156  

 

VERBRUGGEN (C.), De stank bederft onze eetwaren: de reacties op industriële milieuhinder in 

het 19e eeuwse Gent, Gent, Academia Press, 2002, pp. 176 

 

VERBRUGGEN (C.), ‘De reacties op vroege vormen van vervuiling. De chemische nijverheid te Gent, 

1820 – 1892’, Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 1999, pp. 107 – 140 

 

Verzamelband Volksbibliotheek: Nijverheid, Amsterdam, Weijingh en Van Der Haart, 1855, s.p.  

 

VIANE (P.), Stadswandeling door Gentbrugge, Gent, GEBAK, 1986, pp. 45  

 

VOLKAERT (J.), En dat alles voor een paar tirannen : herinneringen van een socialistische 

arbeider, Leuven, Kritak, 1983, pp. 143  

 

WAELPUT (D.), Onderzoek naar de invloed van publieke bezwaren op de toekenning van 

exploitatievergunningen 1e klasse in Oost-Vlaanderen, Gent, s.n., s.d., s.p.  

 

WILDE (B.), Witte boorden, blauwe kielen: patroons en arbeiders in de Belgische 
textielnijverheid, Gent, Ludion, 1997, pp. 403  
 

WILLIOT (J-P), ‘Le risque industriel et sa difficile prévention au XIXe siecle: les premières usines à gaz’, 

Entreprises et histoire, 1997 (17), pp. 23-35 

 

Zoeken naar Gentbrugges verleden, s.l., s.n., 1981, s.p.  



 315

6. Periodieken 

 
Jaarboek van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, Waeytens, jaargang 

1969 tot jaargang 2005 

 

Het Nieuwsblad, 07/02/2006  
 

Tijdschrift van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, Gentbrugge, Waeytens, jaargang 

1969 tot jaargang 2005 

 

Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Gent, jaargang 1996 

tot en met 2006  

7. Nuttige websites 
 

OVAM: www.ovam.be en http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/70. 

European Society for Environmental History: eseh.ruc.dk 

Net Werk: http://www.stedengeschiedenis.nl/Downloads/Milieugeschiedenis/NW54-69.pdf  

Geo-loket van het AGIV: http://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/bodemkaart/  

Foto watertoren: http://membres.lycos.fr/architectuur/gentbrugge/watertoren.html 

 

 


