Wetenswaardigheden over “de STOKERIJ”
zie ook het boek “Dudzele en Sint-Lenaart” van Maurice Coornaert (1985),
p. 369, 523 en 600
uit het verslag van de zitting van de gemeenteraad van Dudzele van 18
maart 1864: ‘de Heer Adolphe De Maesschalck om een stokerij met
stoomtuig te mogen bouwen op een partij land dat hem toebehoort,
palende aan zijn woonst, oost van de kerk, bekend bij kadastraal plan
onder sectie D. Nr. 88a’; deze vraag wordt door de raad goedgekeurd;
Adolphe De Maesschalck was toen gemeenteraadslid van Dudzele
nog hetzelfde jaar wordt er een groot en hoog gebouw opgetrokken op de
plaats waar heden (2018) de zeven huisjes voor bejaarden staan in de
Stokerij te Dudzele; zie de foto’s hieronder, echter, op het originele
gebouw stond één groot dak, men moet a.h.w. de daken links en rechts
doortrekken naar boven toe; door de hoogte van het gebouw werd daarom
gedacht dat het een stokerij van alcohol zou worden, aangezien er in de
vraag van Adolphe De Maesschalck aan de gemeenteraad sprake was van
een ‘stokerij’
er zijn bronnen die vermelden dat er plannen waren om er machines te
plaatsen die suikerbieten in stukken hakten om deze vervolgens uit te
persen; het sap zou naar de suikerraffinaderijen gaan, het uitgeperste pulp
naar veevoederfabrieken; dit idee werd geopperd omdat er zo’n diepe
waterkelder van ruim 50 m³ aanwezig was (voor het wassen van de
bieten?)
we zullen wellicht nooit weten wat Adolphe precies van plan was, want op
3 augustus 1865 overlijdt hij
de Stokerij behoorde tot 1904, de verkoop in verschillende loten door de
erfgenamen van Dr. Gustaaf Ketele, tot het ‘Goed van Gramez’; in de
verkoopsakte is er sprake van vier erfgenamen (kinderen) en dus niet van
mevrouw Ketele, Alice Standaert, die overleden was te Brugge op 23
september 1895; waarom er 9 jaar gewacht werd tot het verdelen van de
erfenis, is onduidelijk
het ging hier dus niet over de verkoop van het ‘kasteel’ en de bijhorende
hof, want, zoals hoger vermeld, was dat op 8 april 1904 reeds verkocht aan
Dr. Caenen
de Stokerij zelf, intussen door Dr. Ketele omgebouwd tot vier woonhuizen,
plus alle landerijen werden aangekocht door de Commissie van Openbare
Onderstand (C.O.O., de voorloper van het OCMW) van Dudzele
De C.O.O. Dudzele wilde de 4 woonhuizen in 1946 verkopen aan Octaaf
Schram, handelaar te Dudzele en de betreffende voorbereidende
documenten waren reeds opgemaakt, maar dhr. Schram zag af van de koop
omdat hij in datzelfde jaar een eigendom had aangekocht langs de
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Westkapelse Steenweg (heden nr. 48), waar hij een graanmaalderij
installeerde

De Stokerij in 1975; alleen het huis rechts was toen nog bewoond;
links (in het wit) een bergplaats behorende tot het ‘Goed van Gramez’
dat toen bewoond werd door Dr. Johan Buytaert

hoger in deze historiek wordt vermeld dat de hele gebouw onder één, groot dak
zat; toen het verdeeld werd in vier woonhuizen was er beneden een woonplek
van ca. 4,5m², twee kleine slaapkamers en een platte kelder; een smalle, open
trap leidde naar de zolder, een open ruimte zonder vensters, een klein poortje in
de zijgevel was de enige manier om wat klaarte en verse lucht binnen te laten;
er kon op de zolder ook geen slaapkamer gemaakt worden want de enige
scheiding tussen de vier woningen was een kruisgewijze muur van een halve
steen en drie meter hoog; bij de verbouwing naar vier woningen moest er ook
telkens een WC, een ovenkot en een varkenskot bijgebouwd worden!
Na WO2 is het grote dak gesloopt en heeft men er twee daken van gemaakt met
een goot in het midden; binnen werd er een scheidingsmuur gebouwd zodat de
bewoners er elk één of twee slaapkamers konden in timmeren; daardoor kwam
er beneden ruimte vrij om een achterkeukentje te installeren
de Stokerij, in 1864 gebouwd door Adolphe De Maesschalck, werd 120 jaar later,
in 1984, gesloopt door aannemer Deleyn uit Moerkerke voor de prijs van 55000
frank
in 1986 werd op deze plaats begonnen met het bouwen van zeven
bejaardenwoningen, welke in 1988 konden betrokken worden
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De Stokerij anno 2008
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Bronnen:
- het boek ‘Dudzele en Sint-Lenaart’ van Maurice Coornaert (1985)
- het archief van Pol Danneels (archiefhouder: Karel Danneels)
- het archief van Karel Danneels
- de krant ‘Het Nieuwblad’
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