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Een jaar geleden contacteerde een verre achterneef ons om de geschiedenis 
van het familiebedrijf Verstraete uit te spitten. Het bedrijf werd opgericht 
in de loop van de negentiende eeuw. Rond 1840 was Ignatius Verstraete 
(1802–1891) actief als metser, en zijn zonen Augustin en Leonard traden 
in zijn voetstappen. Vanaf 1890 maakte Leonard Verstraete de overstap van 
metser naar algemeen aannemer, waardoor hij verantwoordelijk werd voor 
de organisatie en uitvoering van volledige bouwprojecten. Initieel waren dat 
vooral woningen maar al snel werden er ook veel kerken gerealiseerd over 
heel Vlaanderen. Tot vandaag zijn de nakomelingen in de bouwwereld 
actief, meer bepaald in de aannemersbedrijven Verstraetebouw (Roeselare) 
en Verstraete-Vanhecke (Wilrijk). 

Dit artikel weerspiegelt onze zoektocht naar hun geschiedenis. We focussen 
eerst op de methodologische aanpak: welke archiefdocumenten, publicaties 
en andere bronnen zijn relevant om de bedrijfsgeschiedenis van dit bouw-
bedrijf te achterhalen? Dit wordt breder gekaderd in de problematiek van 
bedrijfsarchieven van aannemers. Vervolgens wordt de geschiedenis van 
Verstraete verteld met een focus op grondlegger Leonard Verstraete 
(1860–1946), de opeenvolgende generaties van het bouwbedrijf en hun 
belangrijkste realisaties. Ten slotte wordt de focus op de toekomst gericht: 
hoe kan deze geschiedenis meegenomen worden in de werking van de 
huidige aannemersbedrijven? Welke initiatieven kunnen zij nemen om de 
geschiedenis kenbaar te maken, voor werknemers van de bedrijven zelf, 
maar ook voor het brede publiek?

Hoe de bedrijfsgeschiedenis van Verstraete bestuderen?
Aangezien het archief van het aannemersbedrijf verloren ging bij een 
verhuis in 1996, was er quasi geen bedrijfshistorische documentatie voor-
handen bij de start van onze zoektocht. Een van de weinige bewaarde 
documenten was een paginagrote advertentie uit het Brussels katholiek 
dagblad Le Vingtième Siècle met een overzicht van de realisaties van 
het algemeen aannemersbedrijf Les Fils de Leonard Verstraete tot 1935. 
Een eerste analyse maakte duidelijk dat Verstraete vooral kerken bouwde. 
‘Kerkewerk’ is een West-Vlaamse term voor sterke en oerdegelijke gebou-
wen zoals kerken, die de eeuwen moeten doorstaan. Naast de vele kerken 

Kerkewerk 
De verwevenheid van familie en bedrijf 
bij bouwfirma Verstraete

Jo Spyckerelle, Luc Spyckerelle en Jelena Dobbels

Foto links: © Verstraetebouw. Advertentie van het algemene aannemersbedrijf Les Fils de Leonard 
Verstraete in het Brussels katholiek dagblad Le Vingtième Siècle (1935) met overzicht van de 
gerealiseerde bouwprojecten.
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bouwde de firma ook kloosters, scholen, woningen en fabrieken, onder 
meer in het kader van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. 

Aan de hand van deze advertentie kon een eerste overzicht worden 
 gemaakt van de bouwwerken die Verstraete realiseerde. Omdat het om 
monumentale gebouwen zoals kerken, kathedralen, basilieken, kapellen en 
kloosters ging, bood de Inventaris Onroerend Erfgoed van het Agentschap 
Onroerend Erfgoed bijkomende informatie. Daarbij viel meteen op dat 
in de meeste gevallen wel informatie is opgenomen over de architect 
die het gebouw ontwierp, maar dat de uitvoerende aannemer veelal niet 
gekend of vermeld is. Zo wordt bij de Sint-Gerardus Majellakerk van 
 Buggenhout (1907–1908) Henri Valcke uit Ledeberg als architect vermeld, 
maar is Verstraete niet als uitvoerder opgenomen.1 Dit is geen alleenstaand 
geval. Omdat er binnen architectuurhistorisch onderzoek lange tijd vooral 
aandacht was voor de rol, het oeuvre en de positie van architecten, wordt 
bouwkundig erfgoed vandaag vooral toegeschreven aan de architect 
die het ontwierp. Andere actoren die bij de totstandkoming van dit erfgoed 
betrokken waren, zijn veelal minder gekend.2 De laatste decennia is 
er echter toenemende aandacht voor uitvoerende bouwactoren zoals 
aannemers, waardoor deze informatie ook stilaan doorsijpelt naar de 
erfgoedsector.3 Zo worden de ‘Gebroeders Verstraete uit Rumbeke’ wel 
vermeld als bouwers van de kloosterkapel (1933–1934) van de Zuster 
van de Heilige Vicentius a Paulo in Opwijk, zij het enkel in de omschrijving 
van dit bouwkundig erfgoed en niet als apart trefwoord, zoals bij de 
 betrokken architecten het geval is.4

Het overzicht van uitgevoerde bouwprojecten werd geleidelijk aan uitgebreid, 
onder meer via een digitale analyse van West- en Oost-Vlaamse kranten die 
artikels bevatten over openbare aanbestedingen en hun toewijzingen. 
Dit gaf ons meer inzicht in de openbare aanbestedingen waaraan Verstraete 
deelnam, inclusief opdrachten die hem niet gegund werden. Dit was 
bijvoorbeeld het geval voor de heropbouw van de kerk in Nieuwenhove 
in 1908 en voor de bouw van een tramdepot te Koekelare in 1910.5 Navraag 
bij de Verstraetes die in de tweede helft van de vorige eeuw bij het bedrijf 
actief waren, leverde bijkomende informatie over reeds gekende realisaties, 
en bracht een aantal bijkomende realisaties aan het licht.

Daarnaast waren er ook een klein aantal foto’s bewaard van bouwprojecten. 
Omdat deze werffoto’s ongedateerd zijn en vaak geen of enkel een algemene 
omschrijving bevatten, vergde het heel wat opzoekwerk om die foto’s 
aan een bepaald project te koppelen. Een van de foto’s toont de bedrijfs-
oprichter Leonard Verstraete (achter de tafel), omringd door werklui. Ze 
poseren voor een kerk ergens ‘in de streek van Jette’. Navraag bij Erfgoed-
bank Brussel leverde niets op, dus werd de foto zelf verder geanalyseerd. 
Leonard Verstraete werd in 1860 geboren en lijkt op deze foto veertig tot 
vijftig jaar oud. Vermoedelijk werd deze foto dus genomen in de periode 
1900–1914. De kleding van de werkmannen en het zichtbare materiaal 
en gereedschap ondersteunen een dergelijke datering. Ook de kerk op de 
achtergrond werd bestudeerd: tussen de vensters zijn er steunberen met 
een uitspringende witsteen ter hoogte van de onderkant van de vensters. 
Dit werd vergeleken met hedendaagse foto’s van door ons reeds gekende 
bouwprojecten door Verstraete gerealiseerd. Het blijkt om de Sint-Niklaas-
kerk in Liedekerke te gaan. In 1903 startte men de bouw van de driebeukige 
kruisbasiliek in neogotische stijl aan de reeds bestaande westertoren die 
dateert van de zeventiende eeuw.6 In april 1904 was de bouw van de kerk 

1 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 
Parochiekerk Sint-Gerardus Majella https: 
//id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/44550 
(Geraadpleegd op 26-08-2020).

2 J. Dobbels, ‘Aannemersarchieven onder  
de loep. Analyse van de bruikbaarheid voor  
de erfgoedsector’, M&L, 23 (2020) 4–26.

3 Onder andere: I. Bertels, ‘Building contractors 
in late-nineteenth-century Belgium: from 
craftsmen to contractors’, Construction 
History, 26 (2011); J. Dobbels, Becoming 
 professional practitioners. A history of 
 general contractors in Belgium (1870-1970) 
(Brussel 2018). 

4 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 
Klooster en rectorswoning der zusters  
van de Heilige Vincentius a Paulo [online] 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/ 
214864 (Geraadpleegd op 31-08-2020).

5 Digitaal krantenarchief Stadsarchief Aalst:  
De Denderbode, 4 oktober 1908, https://aalst.
courant.nu/issue/DDB/1908-10-04/edition/ 
0/page/2 (Geraadpleegd op 22-08-2020). 
Erfgoed Brugge: Gazette van Brugge, 16 april 
1910, https://zoeken.erfgoedbrugge.be/detail.
php?nav_id=1-1&id=38116156 (Geraadpleegd 
op 22-08-2020).

6 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 
Parochiekerk Sint-Niklaas [online]  
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40011
(Geraadpleegd op 19-08-2020).
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voltooid.7 De foto dateert vermoedelijk van begin 1904. De man met zwarte 
jas naast Leonard Verstraete is mogelijk architect Florent Van Roelen uit 
Schaarbeek, en de andere man, zittend aan de tafel, mogelijk de toezichter 
van de werf, P. Vanderheyden, een landmeter-expert uit Wambeke.8 

De Verstraetes hebben in de periode 1895–1914 veel kerken gebouwd, en 
een grote groep van die parochiekerken vierde in de laatste decennia hun 
eeuwfeest. Veel kerkfabrieken en heemkundige kringen grijpen een dergelijk 
moment aan om in de kerkarchieven te duiken en een boek uit te geven 
over alle strubbelingen, goedkeuringen, inzamelingen en dorpsruzies die aan 
de bouw van de parochiekerk voorafgingen. Deze publicaties boden een 
schat aan informatie voor ons onderzoek: ze bevatten citaten uit corres-
pondentie tussen opdrachtgevende kerkfabrieken en Verstraete, gaven 
achtergrondinformatie over de voorziene en onvoorziene  omstandigheden 
van de bouwactiviteiten, al dan niet geïllustreerd met historische foto’s.9 

Net als veel andere bouwfirma’s was Verstraete een familiebedrijf. De 
bedrijfsgeschiedenis hangt dan ook nauw samen met die van de familie. 
Om die familiegeschiedenis in kaart te brengen, baseerden we ons op een 
kwartierstaat, opgemaakt door Godelief Spyckerelle, vader van Jo en Luc 
Spyckerelle, mede-oprichter van de Roeselaarse afdeling van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde. Deze kwartierstaat was een goed begin, maar 
vertoonde toch een paar nadelen: beroepen waren niet als zodanig vermeld, 
en ook broers en zussen buiten de rechtstreekse voorouders ontbraken. De 
kwartierstaat werd dan ook aangevuld via digitale opzoekingen in het Rijksar-
chief en analyses van (microfiches van) de Registers van de Burgerlijke Stand 
in het Stadsarchief in Roeselare en Izegem. Dit liet ons toe om de familiege-
schiedenis verder uit pluizen tot Petrus Verstraete, wiens beroep als metser 
werd vermeld bij zijn huwelijk in 1827, en zijn broer Ignatius Verstraete.10 

Het verhaal van de Verstraetes: een verwevenheid 
van   familie- en bedrijfsgeschiedenis 
Het verhaal start bij Ignatius ‘Naske’ Verstraete (1802–1891). Hij werd 
geboren in een familie van wevers in het landelijke Oekene nabij Roeselare, 
en begon met zijn vader mee te werken aan het huiselijke weefgetouw. 

7 M. Bronselaer, Liedekerke, van vroeger  
en nu (Heemkring Liedekerke 1970). 

8 Mailverkeer met Anneleen Cassiman, 
bouwhistorica te Oudenaarde, 24 augustus 
2020. 

9 H. Van Herreweghen en medewerkers,  
100 jaar Sint-Gaugericuskerk te Pamel 
(1903-2003) (Roosdaal 2003); S. De Maeyer, 
In geloof verbonden. 100 jaar parochie 
Sint-Gerardus Majella Opstal-Buggenhout 
1905-2005 (2005); Bronselaer, Liedekerke, 
van vroeger en nu.

10 Stadsarchief Izegem, Register Burgerlijke 
Stand Izegem, Huwelijksakte van Petrus 
Verstraete en Regina Beuque, 4 juli 1827. 
Stadsarchief Roeselare, Register Burgerlijke 
Stand Oekene (thans Roeselare), Huwelijks-
akte op 4 juni 1842 van Ignatius Verstraete  
en Barbara Gekiere, 4 juni 1842. 

© Verstraetebouw. Leonard Verstraete met werkmannen voor de Sint-Niklaaskerk van Liedekerke (1904).
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In het militieregister van Oekene van 1821 wordt hij nog vermeld als wever, 
maar waarschijnlijk startte hij kort daarna als metser-diender, in het spoor 
van zijn twee jaar oudere broer Petrus.11 Pas veel later, bij zijn huwelijk met 
Barbara Gekiere in 1842 in Rumbeke wordt hij vermeld als metser, maar er is 
geen informatie over wat hij zoal gebouwd heeft. Hun eerste drie kinderen 
stierven voor ze één jaar oud waren, net als 25 procent van de kinderen van 
de Rumbeekse bevolking, door een combinatie van ondervoeding en 
tyfusplagen.12 Vanaf 1850 kregen ze drie dochters en twee zonen. Hun 
jongste zoon, Leonard, werd in 1860 geboren. Samen met zijn broer 
 Augustin hielp hij zijn vader mee in de bouw. In de jaren 1875–1880 volgde 
Leonard aan de Stedelijke Academie van Roeselare ’lijnteekenklas, bouw-
kunde, cijffer- en meetkunde‘, waaronder de ’eerste koers begrooting‘. 
Die opleiding hielp hem om bouwplannen te kunnen tekenen en lezen, om 
gevelornamenten te kunnen schetsen en om berekeningen te leren maken. 
In de leerlingenregisters wordt hij vermeld als timmerman en metser. In 
februari 1880 werd volgende aantekening gemaakt: ‘Heeft de Academie 
verlaten na kennis ervan te hebben gegeven. Hij is in ‘t lot gevallen.’13 
Leonard Verstraete werd uitgeloot voor militaire dienst, die hem naar 
Antwerpen bracht. 

Na zijn legerdienst keerde hij in 1883 terug naar Rumbeke, waar hij zijn 
vader opvolgde in de bouwactiviteiten, samen met zijn broer Augustin. In 
1884 kwam Augustin echter door een werkongeval om het leven en stond 
Leonard er nadien alleen voor. In 1887 huwde Leonard met Leonia Van 
Fleteren, zus van timmerman Henri Van Fleteren met wie Leonard, en 
voordien ook zijn vader, regelmatig samenwerkten. In 1890 bouwde hij zijn 
eerste eigen huis, en hield er ook herberg, zoals in die periode gebruikelijk 
was. In 1898 metste hij het huis en de herberg ‘De Kroon’ in de Rumbeekse 
Hoogstraat.14 Dit werd de woning van het gezin Verstraete-Van Fleteren, 
waar Leonard Verstraete woonde tot zijn overlijden in 1946. Naargelang 
hij meer ervaring kreeg, maakte hij rond 1890 langzaam de overstap van 
zelfstandig metser naar algemeen aannemer.15 

Als algemeen aannemer, een bouwberoep dat in België vanaf 1870 opkwam, 
werd Leonard verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van 
volledige bouwprojecten. Ofwel door zo’n bouwproject zoals een woning 

11 Provinciaal Archief West-Vlaanderen, 
Observations du Conseil de Milice sur  
les opérations de Milice. https://probat.
west-vlaanderen.be/file_uploads/59573.pdf 
(Geraadpleegd op 26-08-2020).

12 J. Delbaere, De aardappelplaag in 1845. 
Dagboekaantekeningen van Felicitas 
Rommel, Biekorf, 57 (1956). 

13 M. De Bruyne, 150 jaar Stedelijke Academie 
voor Schone Kunsten te Roeselare, 
1837-1987 (Roeselare 1987). 

14 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: 
Herberg De Kroon [online] https://id.erfgoed.
net/erfgoedobjecten/23274 (Geraadpleegd 
op 26-08-2020).

15 Leonard had een sterke reputatie, en veel 
onderaannemers wilden daarom met hem 
werken (Mondelinge mededeling van Raoul 
Boucquey aan Jo Spyckerelle, 13-09-2020).

© Archief Spyckerelle. Kwartierstaat opgemaakt door Godelief Spyckerelle.

© Vanderhispallie, Eelkje. Huis en herberg 
‘De Kroon’ in de Hoogstraat te Rumbeke. 
Woning van de familie Verstraete-Van Fleteren, 
gebouwd door Leonard Verstraete in 1898.
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volledig zelf uit te voeren, ofwel door daarvoor samen te werken met 
onderaannemers. Daarbij was het belangrijk dat de algemeen aannemer 
steeds de volledige coördinatie op zich nam, en hij dus het aanspreekpunt 
vormde voor de opdrachtgever.16 Als metser had hij daarvoor een goede 
beroepsachtergrond. De metser of (maître) maçon was tijdens het ancien 
régime al een van de belangrijkste ambachtslieden. Metsen werd gezien 
als een vrij moeilijk beroep dat enige kennis van tekenen vereiste, een goed 
begrip van de samenstelling van een gebouw en van het werken met 
onregelmatige stenen. Over het algemeen werden metsers tot de 
 geschoolde arbeiders gerekend, hoewel ze vaak slechts een beperkte 
opleiding hadden en meestal niet erg geletterd waren. Leonard Verstraete’s 
ervaring als metser en zijn opleiding aan de Roeselaarse Academie boden 
hem de nodige kennis en de mogelijkheid om een groot deel van zijn 
bouwprojecten zelf uit te voeren. Samen met timmermannen waren 
metsers daarom ideaal geplaatst om aannemer te worden.17 

In 1893 realiseerde aannemer Verstraete de nieuwe kloosterscholen in 
Rumbeke en Beitem en in de daaropvolgende jaren voerde hij werken uit 
aan de kerken van Oekene en Oostnieuwkerke en de torenspitsen van 
Elverdinge en Rumbeke. Dat leverde hem stilaan een reputatie op als 
kerkenbouwer: vanaf 1895 tot aan de Eerste Wereldoorlog realiseerde 
Leonard Verstraete heel wat kerken. Tot 1900 waren dit vooral kerken in 
West-Vlaanderen, maar dit breidde zich uit tot Oost-Vlaanderen, Brabant en 
later ook Antwerpen. De expansie van de tram en lokale spoorlijnen maakte 
het gemakkelijker om vanuit Rumbeke op zondagnamiddag of maandag-
morgen naar een werf te reizen, en op zaterdag de terugreis te maken. 
De 20 tot 25 metsers, timmermannen, schrijnwerkers en steenkappers die 
op de werf werkten, kwamen deels uit Rumbeke en de omliggende dorpen, 
maar Leonard rekruteerde ook lokaal.18 De werkkrachten uit West-Vlaanderen 
sliepen in barakken nabij de bouwwerven. 

Leonard Verstraete werkte dikwijls samen met architect Jules Goethals 
(1855–1918) uit Aalst. Goethals was een typische vertegenwoordiger van 

16 Dobbels, Becoming professional 
 practitioners, 7. 

17 Dobbels, Becoming professional 
 practitioners, 52–55.

18 Pastoor Van de Putte van Denderhoutem 
vermeldt in 1898 in zijn gedenkboek over  
de restauratie van de Sint-Amanduskerk een 
aantal arbeiders met naam (“Het werkvolk 
was deftig, eerlijk, werkzaam en braaf; zij 
verdienen in het gedenkboek aangetekend 
te worden”). Van de 15 arbeiders die hij noemt 
waren er vijf van Rumbeke en omliggende,  
en tien waren lokaal. E. Huylebroek, 
Dender houtem, de Sint-Amandusparochie 
vroeger en nu. (1985), 28–29.

© Boucquey, Raoul. Arbeiders van de firma Verstraete voor de Sint-Petrus-en-Pauluskerk in Rumbeke 
bij werken aan de torenspits (1900). Rond de eeuwwisseling was de bouwsector nog zeer ambachtelijk 
georganiseerd en was er slechts een beperkte mechanisatie van het materieel. 
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de neogotische bouwstijl, die vanuit de Sint-Lucas architec-
tuurscholen werd gepromoot.19 In de periode 1898–1903 
werkten Goethals en Verstraete samen aan de restauraties 
en uitbreidingen van een zestal kerken, waaronder de 
restauratie van de Sint-Amanduskerk te Denderhoutem 
in 1898. Een reputatie van degelijk werk hielp ook bij het 
verwerven van nieuw werk. Zo was er in de zomer van 1902 
een middagmaal bij architect Goethals met een aantal 
geestelijken. E.H. Van de Putte, de pastoor van Dender-
houtem, sprak er met lof over het werk van aannemer 
Verstraete van Rumbeke, wat de aandacht trok van E.H. Van 
Eyndhoven, de pastoor van Pamel die toen de bouw van zijn 
parochiekerk aan het plannen was.20 In de daaropvolgende 
jaren was Verstraete dan ook betrokken bij de bouw van 
de neogotische Sint-Gaugericuskerk in Pamel. Goethals en 
Verstraete werkten nadien nog samen voor de bouw van de 
voorvleugel van het Godshuis in Kampenhout en voor de 
verbouwing van de Sint-Martinuskerk in Koekelare (1909–1912).

De Gebroeders Verstraete
Leonard had vier zonen: Georges, Michel, August en Elie Verstraete. Het 
voortbestaan van de firma Verstraete leek verzekerd. Net voor de Eerste 
Wereldoorlog begonnen de drie oudsten mee te werken in het aannemers-
bedrijf. Typerend voor de no-nonsense stijl van bedrijfsvoering vonden 
we geen enkele foto van de twee generaties aannemers in werkverband, 
wel enkele huwelijksfoto’s en zeldzame familiefoto’s. 

De Eerste Wereldoorlog betekende een sterke terugval voor de Belgische 
bouwactiviteit. Net als in andere oorlogsperiodes werd arbeidsmaterieel 
opgeëist, werd de aanvoer van materiaal geblokkeerd, stegen de materiaal-
prijzen, was er een gebrek aan bouwvakkers en werden er geen bank-
leningen meer verstrekt, waardoor lopende projecten werden stopgezet  
en er ook een moeilijk economisch naoorlogs klimaat ontstond.  

19 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020:  
Jules Goethals [online] https://inventaris.
onroerenderfgoed.be/personen/2398 
(Geraadpleegd 31-08-2020).

20 Van Herrewegen, 100 jaar Sint-Gaugericus 
kerk te Pamel (1903-2003), 45.

© Verstraetebouw. Restauratie van de Sint-Amanduskerk in Denderhoutem (1898) door de aannemer 
Verstraete. Jules Goethals was betrokken als architect. 

© Heemkring Campenholt. Voorvleugel van het Godshuis te Kampenhout, 
gebouwd in de periode 1904–1905 door de firma Verstraete. Jules Goethals 
was betrokken als architect. 
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In 1919 verklaarde de Belgische vereniging van algemene 
aannemers dat 90 procent van de Belgische aannemers 
niet voldoende werk had. Deze moeilijke situatie veran-
derde in 1919–1920, toen de bouwsector een sterke 
heropleving kende, nog voor de algemene Belgische 
economie. Aanvankelijk omvatten de bouwactiviteiten 
voornamelijk reparaties of aanpassingen aan beschadigde 
infrastructuurprojecten en industriële gebouwen. 
De woningbouw kende een aarzelende heropstart en 
met grote regionale verschillen, waarbij vooral de door 
de oorlog getroffen provincie West-Vlaanderen sterk 
gericht was op een snel wederopbouwprogramma.21 
Ook de Gebroeders Verstraete waren  betrokken bij de 
wederopbouw van ‘de Verwoeste Gewesten’. Ze stonden 
onder meer in voor de heropbouw van de Sint-Niklaaskerk 
in Ieper en van de gedynamiteerde Sint-Petrus-en-Paulus-
kerk in Rumbeke.

In de loop van de jaren 1920 was er een accentverschuiving merkbaar in de 
bouwactiviteiten van de Gebroeders Verstraete. Naast het (herop)bouwen 
van kerken richtte het aannemersbedrijf zich onder meer op de wederop-
bouw van woningen, de bouw van scholen en een aantal fabrieken in de 
onmiddellijke omgeving. De drie oudste zonen bleven verder werken vanuit 
Rumbeke, terwijl Elie, de jongste zoon, rond 1925 een bijhuis opende 
in Wilrijk, van waaruit een bloeiende activiteit werd gegenereerd. In 1927 
begon de Wilrijkse aannemerstak met de torenrestauratie van de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, waaraan in de daaropvolgende honderd jaar 
nog regelmatig bijkomende restauraties uitgevoerd werden.22 

De Tweede Wereldoorlog vormde net als de Eerste Wereldoorlog een 
terugslag voor het bouwbedrijf. Er waren weinig nieuwe bouwprojecten, 
en we vermoeden dat er niet voor de Duitse bezetter is gewerkt. Na de 
afloop van de vijandelijkheden brak een crisisperiode aan. 
In 1944 splitste Elie zich af van het West-Vlaamse moederbedrijf en ging 
hij zijn eigen weg. Hij werd later versterkt door zijn neven Carlos en Joris 
Vanhecke, en vanaf 1960 ging het bedrijf verder onder de naam Verstraete 
& Vanhecke N.V. In 1946 stierf Leonard Verstraete op 86-jarige leeftijd. 
Gebroeders Verstraete kwam daardoor in handen van de zonen Georges, 
Michel en August Verstraete. Na de carrièrewissel van Georges, die burge-
meester van Rumbeke werd in mei 194723, en het overlijden van Michel kort 
daarna, bleef August als enige over. Hij was echter geen leiderstype. De 
oudste zoon van Michel, Frans, was 24 jaar en had als ingenieursstudent 
nog geen enkele bedrijfservaring. Toch nam hij de leiding van het bedrijf 
over. Pas tegen het begin van de jaren 1960 vond het bedrijf weer zijn elan 

21 Dobbels, Becoming professional 
 practitioners, 43. J. Cornilly, S. De Caigny  
en D. Dendooven (Eds), Bouwen aan 
wederopbouw 1914/2050. Architectuur  
in de Westhoek (Ieper, 2009). Ook de gebroeders Verstraete 

waren betrokken bij de 
 wederopbouw van 
‘de Verwoeste Gewesten’

22 Bedrijfsarchief Verstraete-Vanhecke, 
Projectdossier Restauratie Onze-Lieve- 
Vrouwekathedraal Antwerpen.

23 De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de 
Tweede Wereldoorlog waren op 24 november 
1946, maar de verkiezingen in Rumbeke 
werden ongeldig verklaard. De herverkiezing 
vond plaats op 23 februari 1947, en op 29 mei 
1947 legden de verkozen leden de eed af. 
Stadsarchief Roeselare, De stem van het 
verleden: Terugblik op de gemeenteraads-
verkiezingen Roeselare, Rumbeke, Oekene, 
Beveren 1830-2006 (Roeselare 2008).

© Verstraetebouw. Het gezin Verstraete-Van Fleteren rond 1935.
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van vroeger. In die periode kwamen Frans zijn jongere broers Luc en Johan 
ook in het bedrijf. Er werden een nieuw ruim atelier en een loods gebouwd 
in de Louis Leynstraat in Rumbeke en met de evoluerende bouwtechnieken 
werden stilaan ook grotere projecten aangepakt. Uit die periode dateren 
de eerste ziekenhuizen en appartementsgebouwen opgetrokken door 
Verstraete. Daarnaast bleef het bedrijf ook gespecialiseerd in restauraties 
en schrijnwerk, onder andere bij de restauratie van een hele reeks molens 
in West- en Oost-Vlaanderen.

© Boucquey, Raoul. Grondplan van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Rumbeke, opgemaakt door 
Leonard Verstraete op 25 juli 1918, in samenspraak met pastoor Leopold Slosse. Het grondplan bevat 
aanduidingen van de afmetingen en de uitbreidingen van circa 1100 tot 1858.

© Boucquey, Raoul. Leonard Verstraete midden de ruïne van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van 
Rumbeke. De kerk werd gedynamiteerd door de terugtrekkende Duitse soldaten op 14 oktober 1918.
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Rond 1996 kwam de nieuwe generatie Verstraetes aan boord, eerst Michiel 
(zoon van Johan) en daarna Francis (zoon van Luc). De loods en het atelier 
werden te klein en waren bovendien niet meer aangepast aan de noden 
van de tijd. Het bedrijf verhuisde daarom naar een ruimer terrein in de 
Roeselaarse kanaalzone. Bij deze verhuis ging het bedrijfsarchief, samen 
met heel wat familiearchief, verloren. Net als bij vele andere aannemers-
bedrijven vormen zo een verhuizing – samen met aanpassingen in de 
bedrijfsstructuur zoals fusies – vaak de aanleiding voor een ‘opruimactie’ 
waarbij archiefdocumenten weggegooid worden of zoekraken.24

Vandaag de dag staat Francis Verstraete aan de leiding van Verstraetebouw. 
Het gaat om de vijfde generatie Verstraetes over een tijdsspanne van 
tweehonderd jaar. Verstraetebouw is tegenwoordig ook actief als project-
ontwik kelaar, en in diverse initiatieven, bijvoorbeeld rond assistentiewoningen.

De toekomst
Na een klein jaar onderzoek zijn we verwonderd hoeveel informatie we 
hebben (her)ontdekt en samengebracht om een samenhangende bedrijfs- 
en familiegeschiedenis van de Verstraetes te schrijven. Tegelijkertijd besef-
fen we hoeveel lacunes er nog zijn, en hoeveel potentiële aanvullingen er 
nog kunnen gemaakt worden in de toekomst.

Een eerste mooi resultaat van het opzoekwerk is de tijdslijn voor de nieuwe 
website van Verstraetebouw, waarin een indrukwekkende mix van twee-
honderd jaar realisaties en familiale gebeurtenissen op een aantrekkelijke 
manier worden voorgesteld.25 Om de bouwprojecten chronologisch en 
geografisch op een visueel aantrekkelijke manier voor te stellen, werd ook 
een animatiefilmpje op YouTube geplaatst.26 Er zijn nog een aantal verande-
ringen gepland: de vergaderzalen van Verstraetebouw zullen de naam 
krijgen van een van de voorvaderen en de bedrijfskantine wordt wellicht 
omgedoopt in ‘De Kroon’. Bij de Open Bedrijvendag van 2021 zal er ook 
speciale aandacht besteed worden aan de bedrijfsgeschiedenis. 

24 T. Avermaete, A. Nevejans en B. Provo, 
Architectuurarchieven in Vlaanderen, 
Kwalitatieve veldbeschrijving en analyse van 
het Vlaamse architectuurarchieflandschap 
(Antwerpen, 2006), 138. 

Net als bij vele andere 
 aannemersbedrijven vormen 
zo een verhuizing – samen 
met aanpassingen in de bedrijfs
structuur zoals fusies – vaak 
de aanleiding voor een 
 ‘opruimactie’ waarbij archief
documenten  weggegooid 
 worden of zoekraken

25 Verstraetebouw en -hout. https://www.
verstraete.team/nl/historiek (Geraadpleegd 
31-08-2020).

26 Verstraetebouw Kerkentijdlijn 1893–1936 
https://www.youtube.com/watch?v=wVneci7
LGaM&feature=youtu.be (Geraadpleegd 
31-08-2020).
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Het geschiedenisverhaal laat ook toe om de kernwaarden van het bedrijf 
in de kijker te zetten: bescheidenheid, kwaliteitswerk en doorzettings-
vermogen. Op een paar kantelmomenten in haar geschiedenis was haar 
voortbestaan toch behoorlijk spannend en onzeker. Maar als West-Vlaming 
is er dan eigenlijk maar één goede remedie: ‘deuredoen’. Zeker relevant 
in de huidige tijden, en voor de medewerkers plaatst dit de huidige ellende 
ook een beetje in perspectief. 

Ten slotte hopen we met dit onderzoek niet enkel de geschiedenis van 
Verstraete te belichten, maar ook verder onderzoek naar andere algemene 
aannemersbedrijven te stimuleren en de zichtbaarheid van deze actoren 
in de bouwsector te vergroten. Een van de concrete stappen daartoe is het 
aanvullen van projecten in de Inventaris Onroerend Erfgoed die Verstraete 
bouwde, waarbij Verstraete niet enkel in de beschrijving zal opgenomen 
worden maar ook als apart trefwoord (uitvoerder), naast de betrokken 
architecten. Zo’n stappen verhogen de visibiliteit van aannemers en hun 
bijdrage aan het bouwkundig erfgoed. 

© Verstraetebouw. De nieuwe bedrijfsgebouwen van Algemene Bouwondernemingen Verstraete P.V.B.A. die in de jaren 1960 in de Louis 
Leynstraat in Rumbeke gebouwd werden.

Aan de slag: bronnen voor verder onderzoek

Familiegeschiedenis
 — Stadsarchief Roeselare en Algemeen Rijksarchief in België. Aktes van de burgerlijke stand van geboorten, huwelijken 

en overlijdens kunnen geanalyseerd worden, soms ook digitaal (https://search.arch.be/nl/). We konden een zoek-
bestand produceren van alle ‘Verstraete’ vermeldingen in Rumbeke en het aanpalende Oekene voor de negentiende 
eeuw. Dit liet ons toe om de familiegeschiedenis verder uit te diepen.

 — Ook kerkarchieven zijn waardevol om familiegeschiedenis te analyseren. Parochieregisters maken melding van dopen, 
huwelijken, enzovoort. Daarnaast bevatte het kerkarchief van Rumbeke ook het ‘Memoriale Rumbecanum’, een 
dagboek dat de belangrijkste gebeurtenissen van de parochie beschreef door de ogen van pastoor Slosse tussen 1896 
en 1920. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief in Kortrijk, is niet raadpleegbaar omwille van zijn slechte staat, 
maar werd deels opgenomen in het werk van Jozelf Delbaere.27

 — Ook Geneanet (https://nl.geneanet.org/) kan nuttige informatie overleveren 
in het opsporen van familiegeschiedenis.

27 J. Delbaere, Oorlogsdagboek van Rumbeke 
in 1914-1918 door L. Slosse (1962).
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Bedrijfsgeschiedenis en uitgevoerde bouwprojecten
 — De databank Inventaris Onroerend Erfgoed van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed was een bijzonder rijke 

bron van gegevens, vooral qua architectuuraspecten van de monumentale bouwprojecten die Verstraete realiseerde. 
Door de architecten in kaart te brengen waarmee de Verstraetes samenwerkten, kon het overzicht van uitgevoerde 
bouwprojecten uitgebreid worden. In deze databank wordt bij een beschermd en/of vastgesteld gebouw, naast een 
architectuurhistorische analyse, vooral informatie opgenomen over de architect die het ontwierp. De uitvoerende 
aannemer wordt slechts sporadisch vermeld. 

 — Het Stadsarchief van Roeselare bevat bouwdossiers vanaf begin 1900. Een analyse van de bouwdossiers met vermelding 
van Verstraete maakte het mogelijk het overzicht van uitgevoerde bouwprojecten uit te breiden. Ook bouwdossiers  
in andere stadsarchieven kunnen helpen om de gerealiseerde projecten van een aannemersbedrijf in kaart te brengen.

 — Publicaties van lokale heemkringen over lokaal erfgoed – niet noodzakelijk 
naar aanleiding van eeuwfeesten van de betrokken gebouwen – waren  
ook een bron van meer gedetaileerde informatie over een aantal realisaties 
van Verstraete.28 

 — Kerkarchieven bezitten soms archiefdocumentatie over de bouw van de 
parochiekerk. Zo had de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Middelareskerk 
in Berchem een vijftigtal foto’s van het bouw van de kerk. 

 — Het Provinciaal Archief West-Vlaanderen biedt via de online databank Probat 
bijkomende documentatiemogelijkheden. Een opzoeking op ‘Verstraete, 
Rumbeke’ leverde voor ons opzoekwerk een aantal blauwdrukken en 
tekeningen op voor de uitbreiding van de gemeentelijke jongensschool in Rumbeke in 1933. 

 — De dossiers van de Dienst der Verwoeste Gewesten in het Rijksarchief: In 1919 werd de Dienst der Verwoeste 
 Gewesten opgericht om de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog een snelle impuls te geven. In totaal gaat  
het om meer dan 11.000 projecten, voornamelijk in West-Vlaanderen in de periode 1919–1925. In 1985 werd  
een inventaris opgesteld van deze dossiers, raadpleegbaar in de verschillende antennes van het Rijksarchief.  
De dossiers zelf worden bewaard in het Rijksarchief in Brussel.

 — ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, werkt actief rond bedrijfs-
geschiedenis en bedrijfsarchieven. Hun publicatie ‘Eeuwen Ondernemen. 100 honderdjarige bedrijven vertellen  
hun verhaal’ (2017) is hier een mooi voorbeeld van.

 — Ook sociale media kunnen een belangrijke hulpbron zijn voor het opzoeken van lokale (bedrijfs)geschiedenis. De 
Facebook groepen ‘Ge zijt van ____ als’ bieden vaak historische informatie en documentatie over een bepaald dorp 
of bepaalde streek. In onze zoektocht naar Rumbeekse bouwgeschiedenis leverde dit interessante aanvullingen op. 
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Jelena Dobbels (1988) is postdoctoraal onderzoeker bij de vakgroep Architectural Engineering aan de Vrije Universiteit 
Brussel. Ze studeerde Geschiedenis en Erfgoedstudies aan de Universiteit Antwerpen. In 2018 behaalde ze haar doctoraat 
over de opkomst en ontwikkeling van het beroep van algemene aannemer in België (1870–1970). Haar onderzoek 
positioneert zich binnen architectuurgeschiedenis, erfgoedzorg en construction history. Ze voert onderzoek naar en 
publiceert over aannemers, hun bedrijfsarchieven, hun beroepsorganisaties en hun bredere positionering in de bouw-
sector, onder meer als experten in wettelijke procedures. Jelena is lid van de Klankbordgroep Bouwbedrijf van het 
Vlaams Architectuurinstituut en van de stuurgroep Bedrijfsgeschiedenis van ETWIE. 

28 Bijvoorbeeld Bronselaer, Maurits (1970), 
Liedekerke, van vroeger en nu, Heemkring 
Liedekerke; Croon, Gerry (2017), “Bouwge-
schiedenis van het godshuis van Kampenhout 
(1886-1988)” in Jaarboek 2017 Heemkring 
Campenholt, Kampenhout; Vervoort, Robert 
(2010), Een 80-jarig grensgeval. Het 
Sint-Michielscollege, Deel 1, 1930-1945.
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