
Een historische blik op 
't Pannenhuis te Onkerzele 

Een tijdje geleden ontving ik van 
mijn achternicht Codelieve van 
Holder, moeder van Filip Jalet 
(auteur, samen met Hilde van 
Paepegem, van het kijk- en leesboek 
Ophasselt in beeld, 1900-1 976,) en 
kleindochter va n Adolf de Taeye, 
een der laats te eigenaars en uitbaters 
van de herberg-hoeve ' t Pannenhuis 
te Onkerzele, een oud document. 
Daaruit blijkt da t J.B. de Taeye in 
1828 van een genaamde Wijnant 
een stuk grond koch t, één dagwand 
groot C), met een bouwva llig huis 
erop en ge legen vlak voor de oude 
kerk van Onkerzele. Hij kocht tevens 
langs de overkant een klein huisje 
bestaa nde uit twee plaatsen en een 
keuken waarin een hoge schouw en 
houtvu ur en met een aa lput. 

Jean-Baptiste de Taeye werd geboren 
te ederboelare in een huis aa n 
de Gentseste nweg rechtover het 
gemeentehuis, vroeger het huis van 
Frans de Bod t die een handel dreef in 
koloniale waren. Hij was gehu wd met 
Suzanne van Coppenholle, geboren te 
Moerbeke op het Hof te Cappenhole 
gelegen achter het kraaienbos op het 
gehucht Schillebeek 

Op de gekochte grond liet hij tussen 
1828 en 1831 een hofstede met 
herberg en afspanning bouwen, 
goed gekend als 't ?armenhuis. Het 
werd opgetrokken met gevormde 
kareelsteen en bedekt met pill1llen 
wat in die tijd maar weinig 
voorkwam. Vandaar de nam11 
Pannenhuis. (N.v.d.r. : aangenomen 
wordt dat paanhuis, panhuis en 
pannenhuis 'brouwhuis' betekent, dus 
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De oudste afbeelding van 't Pannenhuis op een zichtkaart (begin 20"• eeuw). 

het huis waarin de brouwpan zich 
bevindt en vandaar brouwerij . M.a.w. 
' t Pannenhuis kreeg zijn naam van de 
brouwpan en niet van de dakpan.) 
Het huis stond aan de hoek waar de 
straten samenlopen en hoger dan 
de oude kerk. Het bestond uit twee 
grote plaatsen naast elkaar en vier 
kleinere ernaast, twee graanzolders 
en vier slaapkmners. Op hetzelfde 
niveau bevond zich een grote schuur, 
met schuurvloer in het midden en 
lm1gs weerszijden grote ruimten voor 
het gedorste graan en het stro. Verder 
waren er nog varkenshokken, een 
grote paarden- en koeienstal evenals 
hangaars om het landbouwgerij te 
plaatsen en naast de schuur nog een 
grote hangaar. 
In 1845 werd een nieuwe kerk 
gebouwd naast de oude, maar 
hogerop. De ondernemer was een 
Gentenaar die met J.B. de Taeye een 

akkoord afsloot m.b.t. het uitgraven 
en metsen vm1 een waterput ten einde 
over voldoende water te kunnen 
beschikken voor het aanmaken van 
mortel en voor eigen gebruik. De 
Taeye bezorgde de nodige materialen 
en de aaru1emer voerde het werk uit. 
De kalk, genoemd kalk vm1 Doornik, 
werd met een wagen, getrokken door 
vier paarden, afgehaald in Maffle. De 
stenen werden gevormd op de plaats 
waar de geschikte grondstof aanwezig 
was, op een stuk grond van 164 
roeden groot (2) gelegen langs de weg 
naar Atembeke. 
Na verloop van tijd viel men zonder 
water. Na overleg tussen beide 
partijen en op aanraden van de 
meestergast werd de put met .zes voet 
(3) verdiept. Op zeker ogenblik stootte 
men op een waterader en het kostte 
heel wat moeite om de man die zich 
in de put bevond, van verdrinking te 

r) Een dagwand is een landmaat en staat voor een oppervlakte van 25 tot 33 are, VaJ:iërend VaJl streek tot sb·eek. (H. DE So-IRYVER, 

De oude landmaten in Vlaanderen, Handzame, 1979, p. 7-8) . 
(2) Een vierkante roede is ongeveer30m2 groot (H. DE Set-rRYVER, op. cit., p. 7). 
r) Een lengtevoet meet 0,27721 meter (H. DE SCI-rRYVER, op.cit., p. 7). 
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' t k.l< nr n zu i ' r 

' t l nnn 'nhuis t "zat o k. 'en bo lL tan. 
Ik. herinner rn ' n g (bt ik. él ls kind 
s z 1mer. lp nda rH midd élgcn 

dik.\\'ijL ht::ttol f el .,.ad loeg tu . sen 
indi, ·idu "n of gr epjes d ie spee lden 
, .o r n karken bier. Karken ko mt 
\ ' 111 " un qu:trt" (e n vierde lite r). Het 
lier werd déln ook in klei ne g lélzen 
g _ -hon k.en. \ erliez rs b taa lden 
twee glazen bi r, een oor de 
winnaar en en voor zichze lf. 

' t Pann nhui i eigendom gebleven 
\ ë tn de familie Oe Taeye to t 1961. 
Op L3 december 1999 werd he t d oor 
de laat t eigenaars, de wedu we 
Alphon e eckebroeck-Ma rtha 
\ ermaeren en kinderen verkocht 
aan de tad Geraardsbergen. O p d e 
gemeenteraadszitting van 4 a pril 
2000 werd beslis t het PnnJU?IIflui5 
te lopen om plaats te maken 
, ·oor een ruime parking. Korte tij d 
nadien werden, te r gelegenheid 
, ·an de verbeteringswerken aan de 
Onkerzelestraat, bedoelde werken 
uitge,·oerd en beëindigd op 5 ju ni 
2000. 

Al s geboren Onkerzelenaar la g 

't Pannehuis in 194 7 met o.o. plechtige 
communicant Elione de Cremer. 
(MN donk aan Filip Jo let) 

't Pannenhuis te Onkerze/e 

Het inmiddels verdwenen Ponnenhuis. Links de kerk van Onkerzele. 

' t Pnn ucnllllis me na u w aa n he t 
ha r t, nie t zozeer o n-.d a t ik in d e 
buurt mi jn ee rs te p intjes (nee, 
geen karkcs) lee rd e d rin ke n, maa r 
voo ra l o md a t ik e r mi j tijdens de 
laatste oo rl og geruime tijd heb 
schuil geho ud e n toen d e Ges ta po 
(I) de werkweigeraars ook 's nachts 
' thuis gi ng opzoeken en aa nhouden 
o m in Duits la nd tewerk te wo rde n 
geste ld . Op 6 ok tober 1942 was door 
de Du itse beze tte r een ve rordening 
uitgevaa rd igd vo lgens dewelke 
a lle mannen tussen 18 en 50 ja<~r 

ko nden vvorden opgevorderd 
om in Duits land te gaan werken. 
Me t deze ve rorde ning was de 
verplichte a rbeid in Duitsland een 
feit geworden. Wie geen gevolg 
gaf aan het Duitse oproepingsbevel 
werd actief opgespoord , zelfs' s 
nachts, zodat ond e rdui ken de 
enig mogelijke uit\\'eg was. Mijn 
broer \'erstopte zich 's nachts 
bij de becnhou\\'er in d e s traa t 
tcl'\\ ·ijl ikze lf onderdak \'Ond in de 
hoc,·chcrberg ' t PanJICIIIlllis ... 

't Ponnenhuis kor t voor de afbraak. (Met donk aan Jacques Oe Ro) 
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