
 
 

Het fraai ingebonden boek met stofwikkel 

‘VINDERHOUTE 

van de Prehistorie tot heden’ 
telt ± 750 blz. en meer dan 800 foto’s, talrijke tabellen en 

grafieken.  

 

Het is een realisatie van de Werkgroep Geschiedenis 

Vinderhoute o.l.v. Gerard Vanvooren. De hoofdstukken 

werden geschreven door Jeroen De Reu, Pieter De 

Reu, Luc Neyt, †Willy Stevens, Antoon Verhoeve en 

Gerard Vanvooren. Alle auteurs hebben reeds 

verschillende publicaties op hun actief, elk op hun 

terrein. 

Regina De Droogh, Antoon Steyaert en Mia Stofferis 

werkten eveneens mee in de Werkgroep. 

De lay-out en de voorbereiding voor het drukken: 

Antoon Steyaert en Gerard Vanvooren. 

Het boek wordt gedrukt door Drukkerij De Sonville en 

verschijnt op 17 september 2016. 

 

Kostprijs: € 45. Je kan een exemplaar reserveren 

vóór 29 juli aan €40.  

Storten op rekening van Werkgroep Geschiedenis 

Vinderhoute nr. BE 84 9730 2228 3459 met vermelding 

van naam en adres. 

Voorintekenaars worden in het boek vermeld. 

Het boek is af te halen bij de presentatie op 17 

september om 18 u. in de kerk van Vinderhoute, of later 

op het gemeentehuis waar het boek te koop blijft. 

Opsturen per post kost € 10 extra. 

Meer info: gerard.vanvooren@telenet.be 

 

De uitgave werd mogelijk door de financiële steun van 

de gemeente Lovendegem, de provincie Oost-

Vlaanderen en Erfgoedcel Meetjesland. 
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De Werkgroep Geschiedens Vinderhoute werd in 2010 

opgericht na een initiatief van toenmalig schepen Nick Mouton. 

Hij werd geleid door Gerard Vanvooren die reeds had 

meegewerkt in de werkgroep voor het boek ‘Geschiedenis van 

Lovendegem’.  Met het gemeentebestuur werd de afspraak 

gemaakt om na 5 jaar een boek over de geschiedenis van 

Vinderhoute te publiceren. 

De werkgroep kon hierbij rekenen op de medewerking van een 

aantal enthousiaste, deskundige vrijwilligers. Gefundeerd en 

uitgebreid bronnenonderzoek leidde uiteindelijk tot de 

realisatie van dit boek.  

Het wordt op 17 september 2016 om 18 u voorgesteld in de 

kerk van Vinderhoute. Iedereen is welkom! 

 

De Geschiedenis van Vinderhoute laat u kennis maken met 

alle aspecten van een boeiend en veelal onbekend verleden, 

geïllustreerd met talrijke foto’s. 

Inleiding: Tot nu toe kon niemand de oorsprong van de 

gemeentenaam verklaren. Vinderhoute was vroeger 

uitgebreider dan nu en werd In de 17de eeuw doorsneden door 

het nieuwe kanaal Gent – Brugge. De fusie met Lovendegem 

in 1976 was voor veel inwoners een moeilijke stap. 

Hoofdstuk 1: Reeds in de prehistorie waren er hier 

nederzettingen bij de Kale-vallei in de buurt van de huidige 

molen. Gevonden overblijfselen zijn daarvan getuige. 

Hoofdstuk 2: De historische vormgeving van het landschap 

werd in belangrijke mate beïnvloed door reliëf en 

bodemgesteldheid. De site van het kasteel van Vinderhoute 

getuigt hiervan. Boeiend is ook de wijze waarop landgebruik 

en bewoning zijn ontwikkeld.  

Hoofdstuk 3: In 966 werd voor het eerst de naam Vindreholt 

in een document vermeld, door de abt van de St.-Baafsabdij. 

Op het kasteel woonde toen de heer van Vinderhoute die de 

heerlijkheid bestuurde, steunend op een reeks wetten gevat in 

een denombrement. In de Middeleeuwen werden de heren van 

Vinderhoute machtige vazallen van de graaf van Vlaanderen. 

Met de Franse revolutie in 1789 kwam hieraan een einde. 

Hoofdstuk 4: De Franse en Hollandse tijd waren de 

voorlopers van het huidige België. In de 19de eeuw was het de 

rijke burgerij die de lakens uitdeelde, na de Eerste 

Wereldoorlog waren het vooral gewone burgers die bij de 

verkiezingen naar de gunst van de kiezer dongen. Het was 

niet altijd een fraai schouwspel maar tenslotte werd 

Vinderhoute toch wat het nu is.  

Hoofdstuk 5: Het leven van onze voorouders was niet altijd 

eenvoudig. Hard werken was meestal de boodschap voor de 

grote gezinnen die met weinig moesten rondkomen. Dat 

verbeterde aanzienlijk in de 20ste eeuw. Zo evolueerde 

Vinderhoute van een boerendorp naar een residentiële 

randgemeente van Gent.  

Hoofdstuk 6: Zoals overal in vroegere tijden, werd het leven in 

een plattelandsdorp grotendeels bepaald door Kerk en clerus. 

Van bij de geboorte tot aan zijn dood werd de gelovige 

‘begeleid’ door de geestelijkheid. Om de hemel te verdienen 

werden aan de kerk tal van schenkingen gedaan, vandaar 

onze mooie en rijke parochiekerk.  

Hoofdstuk 7: De vroegere landbouwwegen waren modder- of 

zandwegen, naargelang de weersomstandigheden. De 

seizoenen bepaalden ook het landbouwleven: dikwijls te droog 

voor de oogst, soms overstromingen bij hevige regenval want 

Vinderhoute lag als een eiland in een vallei, omringd door Kale 

en Meirebeek. Het was een lange evolutie tot de huidige 

toestand. 

Hoofdstuk 8: Vanaf de 17de eeuw was er ook een schooltje in 

Vinderhoute. Soms tot 80 leerlingen in één klas. Hoe het er 

aan toe ging kunnen wij ons nog nauwelijks voorstellen.  Ooit 

waren er, tijdens ‘de schoolstrijd’, zelfs twee rivaliserende 

scholen.  

 

Hoofdstuk 9: Ook Vinderhoute werd getroffen door de 

wereldoorlogen: militairen en burgers waren slachtoffer. Veel 

jonge mannen werden opgeëist. Honger en ellende was deel 

van het dagelijks leven tijdens de Duitse bezetting. 

Hoofdstuk 10: Het verenigingsleven in de gemeente viel 

echter nooit stil. Er werd regelmatig feest gevierd. Het groot 

aantal cafés en de talrijke verenigingen destijds zijn hiervan 

het bewijs. 

Hoofdstuk 11: Vinderhoute blijft gekend voor zijn talrijke 

kastelen en telde ook een aantal belangrijke personen. 

Hoofdstuk 12: Kastelen spraken tot de verbeelding. Niet 

verwonderlijk dat er daarover heel wat legenden ontstonden. 


