De IJsfabriek en de Koelinrichting De Looze in Strijpen
Danny De Looze

Ter nagedachtenis en als postume hulde aan mijn ondernemende grootouders André en Sara De Looze-Baele voor wie ik altijd de grootste bewondering gehad heb. Door het samenstellen van dit manuscript is mijn grenzeloze
eerbied voor hen alleen maar toegenomen.
Voedsel bewaren van de Romeinen tot nu
Sinds mensenheugenis is het bewaren van voedsel van levensbelang,
zeker in de zomer. De dag van vandaag zijn een koelkast en een diepvriezer in
elk gezin de normaalste zaak van de wereld. Maar het was ooit anders.
Om voedingsmiddelen koel te serveren brachten de Romeinen al gletsjerijs naar hun weelderige woningen. Sinds de middeleeuwen beschikten kastelen
over een ijskelder waarin ze het in de winter uitgekapt ijs uit vijvers opsloegen
om het ‘s zomers te gebruiken1. In het park van het kasteel van Grotenberge en
Leeuwergem vinden we nog de restanten van een ijskelder. De koelwijze met
natuurlijk ijs vond ook zijn weg naar de, weliswaar meer welgestelde, huishoudens en naar zaken die gekoelde voedingswaren aan de man brachten zoals
cafés, slagerijen, etc. Deze laatsten maakten gebruik van ‘ijskasten’ die in de
wand met ijs gevuld werden. De bevoorrading van natuurlijk ijs was niet altijd
gegarandeerd en vrij omslachtig. Niet iedereen had een vijver in z’n tuin.
Onze voorouders wisten al dat een vloeistof afkoelt wanneer die in een
poreuze pot wordt opgeslagen. Door verdamping via de poreuze wand wordt
warmte onttrokken aan de vloeistof en koelt die af. Indien men deze pot in een
ruimte zet met een lage vochtigheidsgraad en een goede luchtcirculatie, is het
afkoelend effect nog beter2.
Arabische geschriften uit de 13de eeuw beschrijven het gebruik van koelmengsels door toevoeging van zouten aan water om dat laatste te koelen. Men
paste deze strategie toe in Mesopotamië, Perzië en China. Italiaanse geleerden beschreven in de 16de eeuw hoe men een vat wijn onderdompelde in een
container met water waar salpeterzuur aan toegevoegd werd, waardoor de
wijn afkoelde doordat het water bevroor door toevoeging van salpeterzuur3.
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Historiek van de koelnijverheid in België op www.lebrun-nimy.be.
History of artificial cold, scientific, technological and cultural issues. Ed. Kostas Gavroglu, vol. 299, 2014,
in: Boston studies of Philosophy and History of Science.
Ibidem.

Duitse ingenieurs kwamen op het einde van de 19de eeuw op het vernuftig idee om een koelgas te gebruiken, namelijk ammoniak. Ze brachten ammoniak in een gesloten circuit en door een combinatie van compressie (samenpersing) en verdamping werd warmte onttrokken aan de omgeving.
Het Duitse bedrijf Linde was het eerste dat hiervoor op grote schaal
compressoren bouwde, maar al snel werden de Verenigde Staten leider in die
nieuwe technologie. Eens de 20ste eeuw ingestapt, was men in staat om grote
hoeveelheden kunstmatig ijs te produceren d.m.v. compressoren en koelgassen. Deze kennis vond snel haar weg naar de ijsfabrieken. Die technologie
vormt nog steeds de basis voor onze huidige koelkasten.

Charles-Louis vatten zij het plan op om de ganzenschuur aan de straatzijde
om te bouwen tot een ijsfabriek12. Er zijn zeker werken aan de schuur gebeurd
in 1922, want op een balk die tevoorschijn is gekomen bij restauratiewerken
in de jaren ’90 vonden we de inscriptie ’ADL 1922’ terug. Schrijnwerker Albert
De Looze had effectief de gewoonte op die wijze zijn werk te tekenen.13 De
compressoren werden aangekocht bij Lebrun in Nimy (nabij Bergen), doch dit
bedrijf beschikt niet meer over de facturen uit die periode. Het is dan ook niet
met zekerheid te bepalen wanneer de eerste blokken ijs in Strijpen geproduceerd werden.
Officiële oprichting van de ijsfabriek van Strijpen

We kunnen niet zeggen dat ijsfabrieken vanaf dan als paddenstoelen uit
de grond rezen, maar in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen waren er in de eerste
helft van de 20ste eeuw toch ijsfabrieken in Geraardsbergen, Oudenaarde4 en
Aalst5. De ondernemende familie De Looze uit Strijpen-Zottegem vulde het rijtje aan én in Zottegem-centrum richtte Brouwerij Crombé ook een ijsfabriek op
voor de eigen herbergen6.
Om al even een sprong in de geschiedenis te maken: vanaf 1950 deden
de mechanische koelkasten hun intrede in de (voedings-)industrie, de voedingsnijverheid en druppelsgewijs ook in de gewone huishoudens7. Volgens
een enquête had 20% van de Belgische gezinnen rond 1960 een koelkast maar
tegen het einde van de jaren ’70 was dit al opgelopen tot meer dan 90%8. Deze
evolutie betekende de doodsteek voor de ijsfabrieken die, wat de ijsproductie
betrof, de een na de ander verdwenen in de jaren ’60.

Op 31 juli 1931 werd een oprichtingsakte gemaakt die als volgt begint:
“Heden werd gesticht onder: Charles-Louis De Looze-De Roover, Albert De
Looze-Claus, Jozef De Looze-Claus, André De Looze-Baele, Rene De Looze, Marie De Looze en Florent De Looze, eene instelling tot vervaardigen van ijs.”14 De
IJsfabriek van Strijpen was dus een heus familiebedrijf waarbij “ieder van ons
hetzelfde aandeel in deze onderneming brengt en zich verbindt zijn uiterste
best te doen in alle opzichten en door de beste middelen om den goeden gang
te verzekeren”.

De gebroeders De Looze uit Strijpen, ondernemende jongens
Landbouwer Charles-Louis De Looze en zijn echtgenote Melanie De
Roover kochten in 1907 ’een hofstede met afhangendheden’9 op de Molenhoek te Strijpen, gelegen vlakbij de Traveinsbeek. Charles-Louis kweekte o.m.
ganzen voor de eieren en voor het dons10. De drie oudste zonen Albert, André
en Rene11 zagen in Zottegem de ijsfabriek uit Geraardsbergen ijs leveren in de
cafés en moeten gedacht hebben “dat kunnen wij ook”. Samen met hun vader
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http://devlaamsekermis.be/historiek. Verwijzing naar de ijsfabrieken van Oudenaarde en Geraardsbergen.
http://www.madeinaalst.be. Factuur van de ijsfabriek Moereels-Schouppe.
Mondelinge info van Jo Crombé en Jeanine De Winne in 2017, uitbaatster van café Brouwershof (‘Bij Klosse’), Hospitaalstraat te Zottegem.
Willem Scheire, Geschiedschrijving van het evidente. Het verhaal van de koelkast, in: Volkskunde 2012;2,
blz. 129-151.
Kattentongen, ezelsoren en varkenspoten. Eddy Niesten 2002, blz. 110-120.
Akte verleden bij notaris Talloen op 25 juli 1907, Sint-Maria-Oudenhove. Geraadpleegd in het Rijksarchief
Gent.
Gesprek met Charles De Looze (°1927), kleinzoon van Charles-Louis De Looze met schriftelijke neerslag en
geluidsopname (2016).
In zijn geboorteakte staat wel degelijk Rene en niet René. We houden de schrijfwijze Rene aan.

De familie De Looze, oprichters van de ijsfabriek, 1931. Zittend, v.l.n.r.: Florent, moeder Melanie, vader Charles-Louis, Marie. Staand, v.l.n.r.: Rene, André, Jozef, Albert.
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Volgens een gesprek met buurman Gerard De Muyter (°1928 - †2013).
Foto van het gebinte bij de restauratiewerken uit de jaren 1990 met ’ADL 1922’ duidelijk leesbaar in zwarte
verf (eigen verzameling).
Oprichtingsakte, gedateerd 31 juli 1931 (eigen verzameling).
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Er is een sterk vermoeden dat de IJsfabriek al vroeger actief was. Zo vermeldt D’Huyvetter et al 1924 als oprichtingsjaar voor de IJsfabriek15, gegevens
die overgenomen worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen16.
Wat er ook van zij, ijs maken was vooral een zomeractiviteit. In de jaren ’20 trokken de gebroeders Rene en André naar Brussel om daar ’s winters
hun brood te verdienen. In de zomer waren ze in Strijpen om te helpen in het
familiebedrijf. André werkte van 1925 tot 1927 in Brussel als chauffeur, en in
1930 kocht hij een handel in kolen op de Paviljoenstraat in Schaarbeek. Van
seizoensarbeid gesproken: André had ’s winters zijn handen vol met kolenverkoop in het Brusselse, en ’s zomers vertoefde hij in Strijpen voor de ijsproductie en -verkoop.

Groentenboer Stevens uit Balegem was een goede klant en naar verluidt zou
de Michelbeekse burgemeester-fruithandelaar Alphonse De Croo regelmatig
op de Koelinrichting De Looze een beroep gedaan hebben22. Bij het handelsregister in Aalst werd de IJsfabriek op 15 maart 1946 geregistreerd als ’vervoer,
ijs- en fruithandel’ en daar werd aan toegevoegd ‘handel in ijsroombenodigdheden’ (5 augustus 1949) en ‘handel in bouwmaterialen’  (6 december 1950)23.

Hoe het produceren en verkopen van ijs precies verliep tijdens de eerste
bestaansjaren van de IJsfabriek weten we niet, maar dat het rommelde tussen
de gebroeders De Looze blijkt wel uit briefwisseling uit die periode17. Het besluit van het familie-overleg was dat de IJsfabriek in 1935 verkocht zou worden
aan André De Looze en zijn echtgenote Sara Baele18.
André en Sara bleven nog tot maart 1937 in Schaarbeek wonen en vestigden zich dan definitief in Strijpen. André zal nu ook voor het eerst de IJsfabriek laten registreren door de inschrijving ervan in het handelsregister van
Aalst op 11 maart 1937, de datum waarop de exploitatie van de handelszaak in
het rechtsgebied begonnen is19.
De oude ganzenschuur werd in de jaren 1920-’30 door de gebroeders
De Looze omgebouwd tot een betonnen constructie met gecementeerde gevels onder drie zadeldaken met Vlaamse pannen20. Deze zadeldaken zijn bij
de restauratie in de jaren ’90 verdwenen. De ’rechthoekige muuropeningen
onder I-balk met rozetten’ zijn nog altijd zichtbaar in de raamopeningen aan
de straatzijde. Om voldoende water te hebben voor de ijsproductie werd een
35 meter diepe waterput geboord.
André was een ondernemer met visie. Naast de ijsproductie bouwde hij
in 1940 grote koelruimten (betonnen, vensterloze gebouwen met dikke, met
kurk geïsoleerde muren) en in 1955 volgde een uitbreiding ervan21. In deze
koelruimten sloegen fruit- en groentenhandelaars uit de streek hun waren op.
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D’Huyvetter et al., Inventaris van het cultuurbezit in België, architectuur, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2, 1978, blz. 847-848.
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/9826.
Handgeschreven brief van Albert De Looze, gedateerd 11 maart 1934 (eigen verzameling).
Akte verleden bij Notaris Valère Goedertier te Sint-Maria-Oudenhove op 9 juli 1935. Kopie van de akte
bekomen van notariaat Eric Goedertier/Pieter De Wilde.
Rijksarchief Gent. Handelsregister van Aalst. HR 21.347.
D’Huyvetter et al., o.c.
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie Oost-Vlaanderen (Sint-Lievenslaan 27 in Gent
voor legger 290 vóór 1930 - en Gustaaf Schockaertstraat 4 in Zottegem voor leggers 1282 en 1855).

Voorgevel van de IJsfabriek met de drie zadeldaken (foto jaren 1990, vóór de restauratiewerken).

Hoe bouw je eigenhandig een ijsfabriek in de jaren 1920-‘30?
Eigenlijk is het een raadsel waar de zonen De Looze, en André in het
bijzonder (die niet meer dan lager onderwijs genoten hadden) de mosterd
gehaald hebben om eigenhandig een ijsfabriek te bouwen. Ze moeten zeker
professionele hulp gekregen hebben en we vermoeden dat een ingenieur (genaamd Raké) van het al genoemde compressorenbedrijf Lebrun hen geholpen
heeft24.
Om de verschillende onderdelen van de koelinstallatie in Strijpen te begrijpen, moeten we een korte uiteenzetting ‘fysica voor dummies’ inlassen,
weliswaar toegepast op de situatie aan de Molenhoek25. We gebruiken onderstaand schema.
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De verdwenen ijsfabriek van Strijpen, in: De Beiaard, 8 mei 1998.
Rijksarchief Gent. Handelsregister van Aalst. HR 21.347.
Gesprek met Charles De Looze, o.c.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeltechniek
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Schematische voorstelling
van het principe van een
koelinstallatie

Ammoniak (NH3) werd als koelgas gebruikt en zat in een gesloten buizencircuit. Het rook in de ijsfabriek vaak naar ammoniak als gevolg van lekken
in het buizensysteem26. Een compressor perste NH3-gas samen tot een gas op
hoge druk/temperatuur dat naar buiten geleid werd in een buis.
Buiten stonden twee grote ’serpentins’ aan weerszijden van de straat.
Een ’serpentin’ is het buizenstelsel waardoorheen het warme ammoniakgas
stroomde. Water dat uit de beek opgepompt werd liet men over deze buizen
vloeien zodat het gas condenseerde en vloeibaar werd. Het vloeibare ammoniak werd weer naar binnen geleid via een andere buis en via een expansieventiel kwam het binnen in de ’verdamper’ terecht.

De twee Lebruncompressoren (foto jaren 1990).

De verdamper is de eigenlijke koelinstallatie. Wanneer vloeibaar ammoniak (lage temperatuur) in contact gebracht wordt met een warmer medium,
in dit geval het water dat moest afgekoeld worden, absorbeert NH3 warmte
uit de omgeving om zelf terug in gasvorm/damp omgezet te worden. Het water errond koelde zo af. Vervolgens werd het ammoniakgas opnieuw naar de
compressor geleid en herbegon de cyclus. Indien deze cyclus zich steeds herhaalde, werd het omringende water geleidelijk aan afgekoeld. Maar we zijn er
nog niet helemaal. Het water dat in eerste instantie afgekoeld werd, was zout
water dat in een groot bad zat: het pekelbad.
Het drinkbare putwater werd in moules of cellen gedaan27. Deze ijzeren
balkvormige holle vormen werden met putwater gevuld en bevonden zich in
het pekelbad. Dit pekelbad was gemaakt in hard staal en 7 meter lang, 3 meter
breed en 1,5 meter hoog28. Er zaten verschillende rijen moules in het pekel26
27
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Eigen ervaring als kind/jongeling.
We bezitten zo’n moule.
Schatting op basis van mondelinge bronnen, meetafstanden van de ruimte en de afmetingen van één moule.

Een Lebruncompressor (foto jaren 1960).
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Condensor (buizenroosters) aan de straatzijde. De IJsfabriek bevond zich rechts. De Traveinsbeek stroomt links van de weg. Ongetwijfeld lasten de De Looze’s deze “serpentins”
zelf aan elkaar.

Resten van het pekelbad bij de restauratiewerken van de jaren 1990. Men kan de roestkleurige contouren van het stalen bad herkennen. Rechts achter staat nog een compressor.

bad ondergedompeld. Het precieze
aantal is niet te achterhalen maar dit
moet gevarieerd hebben van 8 tot 12
rijen van telkens 8 moules die in een
profiel hingen.
Dit zou overeenstemmen met
ca. 2400 kg ijs. Als men dit proces
tweemaal per dag herhaalde, komt
men uit op een productie van 5000
kg per dag, wat overeenstemt met de
gegevens van D’Huyvetter29.
In de eerste plaats werd het
pekelwater door de ammoniakbuizen
gekoeld, maar door het zout dat erin
zat, bevroor dit niet. Het pekelwater
werd d.m.v. een schroef in beweging
gebracht rond de ondergedompelde
moules met het zuivere putwater, dat
vervolgens ook afkoelde én bevroor.

Condensor aan de beekzijde (foto 1962, met v.l.n.r. Marleen De Looze, Danny De Looze
(baby), Josée Quatacker en Gilberte De Smet).

Moule die met putwater gevuld werd om
het tot een ijsbalk te laten bevriezen.
29

D’Huyvetter et al., o.c.

Eens er ijs was ontstaan, gebruikte men een katrolsysteem om een rij
van 8 moules omhoog te trekken en te verplaatsen naar de ‘démoulage’-plaats.
Dit was initieel handwerk en ook de vrouw des huizes, Sara Baele, was hierin
heel bedreven30. Later werd dit met een kleine motor gemechaniseerd31.

Deze armgasmotor werd in 1933 vervangen door een dieselmotor die
’les frères De Looze’ kochten bij het Gentse bedrijf ABC (Anglo Belgian Corporation, Wiedauwkaai 43). De authentieke dieselmotor bleef bewaard bij een
verzamelaar in de buurt van ’s Hertogenbosch34.

Aan de ‘démoulage’ werden de ijsblokken even ondergedompeld in gewoon water zodat er een beperkte ontdooiing optrad, de ijsblokken loskwamen uit hun gietvorm om vervolgens uitgekieperd te worden. Het ijsblok werd
met een scherpe haak vastgegrepen en naar één van de twee ijskelders gesjouwd, waar het werd bewaard.32

De armgasmotor bleef in Strijpen op de Molenhoek. Hij verhuisde naar
de watermolen Van den Borre waar hij tijdelijk dienst deed om de molenstenen
te laten draaien als er onvoldoende water was.

In de beginjaren van de IJsfabriek werden de compressoren aangedreven met een armgasmotor of ’gazpauvre’33. Deze opvolger van de stoommachine werd met antracietkolen gevuld en door onvoldoende lucht toe te laten,
trad een onvolledige verbranding op met gasvorming als gevolg. Dat gas diende als energiebron.

Na de tweede wereldoorlog, werd via een bovengrondse kabel elektriciteit aangevoerd (380 volt) vanuit de elektriciteitscabine aan de kerk van Strijpen35.
Als gevolg van de restauratiewerken in de jaren 1990 is er niets meer
overgebleven van de binneninstallaties; ook de ‘serpentins’ zijn al lang verdwenen. Enkel de gevelstructuur met de drie raamopeningen herinnert nog
aan het verleden van dit gebouw. De in de jaren 1950 gebouwde koelruimtes
werden verbouwd tot wooneenheden, waaronder een vakantiewoning waar in
de kelder nog relicten van de vroegere ijskelder zijn te zien.
De afzetmarkt van de IJsfabriek van Strijpen
Het koelbedrijf De Looze was een familiebedrijf. Op een korte passage
van Alfons Rouckhout na, werkten enkel familieleden in de IJsfabriek. André
De Looze en zijn echtgenote Sara Baele waren de zaakvoerders. Ze kregen in
het begin ook geregeld hulp van de gebroeders Albert, Rene en Florent. De kinderen Charles (°1927) en Roger (°1939) werden vrij snel ingeschakeld. Vooral
Charles werkte na zijn afstuderen als koelingenieur in 1948 actief mee. Ook de
schoondochters mochten een handje toesteken. Iedereen woonde trouwens
ter plaatse.
Vooral in de zomer draaide de IJsfabriek op volle toeren en werd er dag
en nacht ijs geproduceerd. Het werd verdeeld met een geïsoleerde camion.
’s Zomers vertrok men al om 4 uur ’s morgens op ijsronde. Het afzetgebied
behelsde Groot-Zottegem, Herzele, Steenhuize, Sint-Lievens-Houtem en Dikkelvenne36.
Slagers beschikten over een kast waarin het ijs gestapeld werd. Zij namen steevast een volledig blok van 25 kg af37. Na de tweede wereldoorlog
moesten zij een nieuwe licentie aanvragen. Een van de vereisten voor het be-

Dieselmotor, aangekocht in
1933 (eigen foto).
30
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Gesprek met Charles De Looze, o.c.
Gesprek met Alfons Rouckhout (°1931 - †2017), werknemer in de ijsfabriek tussen 1947 en 1949.
Gesprek met Alfons Rouckhout, o.c.
Gesprek met Charles De Looze, o.c.
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De heer M. Veroude uit Boxtel (bij ’s Hertogenbosch, Nederland), een verwoed verzamelaar van dieselmotoren, kocht in de jaren 1980 bij melkmachines De Vos in Voorde een dieselmotor waarvan het chassisnummer overeenstemt met dat van de dieselmotor die bij ABC aangekocht werd door de gebroeders De Looze.
Gesprek met Charles De Looze, o.c.
Strijpen. Schrikkelijk auto-ongeval, in: De Beiaard, 21 mei 1939.
Gesprek - in mei 2016 - met Zottegemnaar Paul Van Breusegem (°1926 - + 2016) die als kind in de Van Aelbrouckstraat woonde.
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Hoofding van een blanco factuur die in de jaren 1950 gebruikt werd (eigen verzameling).

Camion van de Koelinrichting De Looze met links Alfons Rouckhout en in het midden Charles
De Looze. Op de achtergrond de IJsfabriek met de zadeldaken (foto omstreeks 1951).

komen ervan was een ‘ijskast’. ‘Beenhouwerij De Boom’ uit Herzele koelde
zijn eerste ijskast met blokken van fabrikant De Looze38. De Koelinrichting De
Looze schreef allicht af en toe eens een factuur uit voor het aangekochte ijs …

ijsmannen, beschermd door een jutezak, met een balk ijs op hun rug. Kinderen
kregen soms een stukje ijs om aan te likken43.
Ook particulieren kwamen naar Strijpen afgezakt om ijs te kopen, bv.
boeren die ’s zomers melk koel moesten houden om boter van te maken44. Het
blok van 5 kg werd dan in een jutezak gestopt om smelten tegen te gaan bij
het huiswaarts fietsen.

De talrijke cafés in de regio waren de belangrijkste afnemers. Zij hadden
meestal niet een volledig blok nodig, maar slechts een vijfde. Met een vogelpiek (!) prikte men gaatjes in het ijs. Zo brak het makkelijk en kon het opgedeeld worden in blokken van 5 kg39. De truc met de vogelpiek was één van de
vele vondsten van handige doe-het-zelver André De Looze.
In het café werd het blok van 5 kg ijs tot kleinere brokstukken kapot
geklopt en in een bak onder de toog gelegd. Hier liep de bierleiding door. Zo
werd het bier gekoeld alvorens het werd getapt40. Sommige cafés namen enkel
ijs af op zondag want na de hoogmis was het gegarandeerd druk41. IJsroomfabrikanten hadden het ijs nodig om ijsroom te produceren.
Slagers en ijssalons dienden onmiddellijk af te rekenen bij levering42.
Cafés betaalden éénmaal per week. De kostprijs is niet bekend maar die lag
vermoedelijk rond 1 frank per kilogram. Talrijke  oudere Zottegemnaren herinneren zich nog de ijswagen van De Looze in het Zottegemse straatbeeld en de
38
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Chris Borloo, De markt en marktkramers van Herzele. Tweede deel. De Herzeelse marktkramers, in: De
Hellebaard, jaargang 13, nr. 3, september 2015.
Gesprek met Charles De Looze, o.c.
Gesprek met Jan De Sutter, zoon van café Sint-Cecilia in Velzeke.
Gesprek met Georges Galle i.v.m. deze gewoonte bij café Frien in Godveerdegem.
Gesprek met Alfons Rouckhout, o.c.

De grote ijsblokken wogen 25 kg. Vooraan op de foto de kleine Roger De Looze (foto omstreeks 1949).
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Gesprek met Paul Van Breusegem, o.c.
Guido Troncquo, boerenzoon van ’t Gehuchte (Strijpen), n.a.v. oproep in De Beiaard op 15 april 2016.

Echter, toen Guido Troncquo en zijn broer niet enkel ijs dienden te halen, maar tegelijk ook met hun koe bij de stier van de nabijgelegen boerderij
De Medts moesten passeren, wou de ‘bestelde’ koe bij het terugkeren niet
goed mee en de broers kwamen met gesmolten ijs thuis …, waar moeder Troncquo uiteraard niet blij om was.45
Sommige mensen maakten thuis zelf roomijs. In een houten kuipje deed
men brokken ijs en in het midden plaatste men een metalen recipiënt waarin
melk en vanille gedaan werd. Vervolgens moest er hard gedraaid worden en
verkreeg men lekker roomijs46.

De ijsproductie bij de brouwerij Crombé te Zottegem
De brouwerij Crombé (tot voor kort in de Hospitaalstraat te Zottegem)
had zelf een installatie voor ijsproductie. Er waren ook ’serpentins’ waar ammoniakgas in circuleerde aanwezig en een pekelbad met ’moules’ om ijsbalken te maken.
Ook hier werd ijs gemaakt tot in de jaren 1960; nadien werd de installatie afgebroken.48
Crombé voorzag in eerste instantie de cafés in het Zottegemse die hun
bier afnamen. Een paar particulieren kwamen er ook ijs halen, in een jutezak,
voor eigen gebruik.
In het Brouwershof, het café naast de brouwerij, stond onder de toog
een ijzeren bak waarin ijs werd gedaan om de bierleiding te koelen49.
Het einde van de IJsfabriek
In de jaren 1950 en vooral in de jaren 1960 deed de koelkast overal haar
intrede en daalde de nood aan ijs zoals het door de familie De Looze geproduceerd werd. André De Looze legde de boeken neer op 1 november 196550. Nadien werden grote delen van de koelruimtes door zoon Roger en schoondochter Hilda omgebouwd tot dé champignonkwekerij van de Vlaamse Ardennen,
maar dat is een ander verhaal.
Zelf kochten we de gebouwen van mijn ouders Roger en Hilda in 2005
en kreeg alles - na een grondige restauratie - een loutere woonfunctie. Hierdoor blijft de nagedachtenis van mijn (over)grootouders gevrijwaard en krijgt
deze site van industrieel erfgoed op de Molenhoek een nieuwe en blijvende
bestemming.

Het thuis roomijs maken wordt op deze foto uit 1965 schitterend getoond ( v.l.n.r.. Marleen
De Looze, Zuster Ignace - Marguerite Baele - en Danny De Looze).

André De Looze was overigens niet alleen ijshandelaar maar zoals het
handelsregister ons leert, vervoerde hij ook onder meer grond, zavel, pulp en
kolen en hij beschikte over een ’voiture’. Dat was een Ford die als taxi ingezet
werd voor o.m. vervoer bij huwelijken. Zijn echtgenote Sara hield de administratie hiervan netjes bij in een ’schoon schrift’47. Menig Strijpens koppel deed
beroep op André om zich op de mooiste dag van hun leven te laten vervoeren.
45
46
47

Ibidem.
Getuigenis van Ginette De Feyter, uit Zottegem.
Het met de hand geschreven schriftje met alle uitgaven en ontvangsten van de vervoersopdrachten van
André De Looze is in ons bezit.
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Jammer genoeg bleven er geen foto’s of relicten bewaard van deze installatie.
Mondelinge info van Jo Crombé en Jeanine De Winne, o.c
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