Een stukje culinaire geschiedenis
pionier-traiteur tussen Schelde en Leie: LEMEY
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Bij de foto’s: Beelden uit de straat van de oorspronkelijke beenhouwerij op de hoek van de Rasphuisstraat en
de Hoogstraat nabij de Coupure in Gent; links boven,
een café uit de straat en vervolgens beelden van de beenhouwerij; op volgende pagina, Hilaire Lemey en Maria
Van Tornhout voor hun deur en hun dochter Claudine
die ons te woord stond voor de reportage.
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Hilaire Lemey,
beenhouwer uit Bellem, vestigt zich
in de Rasphuisstraat in Gent

In de culinaire historiek van het Gentse en ook in
Oost- en West-Vlaanderen is Lemey een iconische
naam. Lemey heeft gekookt voor alle rangen en
standen, voor politici, clerici en andere VIP’s, een
begrip uit de jaren ’60, voor de scholen en voor allerlei instellingen. Op het hoogtepunt van het traiteurbedrijf Lemey, tussen 1965-1975, werkten er 28
personeelsleden en gingen duizenden eetmalen per
dag de grote gaarkeukendeur uit. Lemey was zowat
de eerste te lande die anticipeerde op de groeiende
welvaart na de oorlogswederopbouw eind de jaren
’50 en inspeelde op de Vlamingen die zich zich voor
het eerst buiten eigen huis, tuin en keuken waagden.
Wie was die trendgevoelige Lemey?
Zelf is Hilaire Lemey lang overleden, maar zijn
dochter Claudine blikt met ons terug in het ontstaan, de opgang en de neergang van de ‘eerste grote
traiteur’ in Vlaanderen, die als pionier culinaire

massaproductie probeerde te combineren met een
zekere kwaliteit. Eigenlijk schetst Claudine ons een
klassieke tripartit, hét menu van een familiegeneratieverloop: de noeste arbeid van de stichter Hilaire
Lemey, het succes van zoon Juliaan en de derde
generatie die de zaak niet wil voortzetten. Daarbij
komen zo veel raakvlakken aan bod, ‘side orders’,
dat het gesprek alle kanten opschiet als in een flipperkast. We proberen het een beetje chronologisch te
houden.

Van Soep Lemey en boullie naar
feesten met tong in madeirasaus
Hilaire Lemey uit Bellem (Aalter), gehuwd met
Maria Van Tornhout uit Nevele, was beenhouwer
geworden net voor de Tweede Wereldoorlog en had
goede zaken gedaan toen. Hij was in Zwevezele
‘op stiel’ geweest bij een zekere Lampaert, wiens
kozijn een apotheek had in Gent nabij de Coupure.
Zo verhuisden Hilaire en zijn gezin naar de Rasphuisstraat, waar ze ook eerst een goed draaiende
beenhouwerij begonnen. Zij kregen vijf kinderen,
Juliaan, Rita, William, Claudine en Etienne in die
volgorde. Hilaire merkte snel dat mensen meer geld
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Bij de foto’s:
De bekende Volkswagencamionetjes van traiteur
Lemey - een ‘flyer’ van
de nieuwe feestzaal uit
1961, Floralia - op de
volgende pagina: Juliaan
Lemey, de pattenmachine
en de soepketels.
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te besteden hadden en daarmee dikwijls liever iets
kochten dan het zelf te bereiden. Hij begon met soep
aan huis te bedelen, de bekende, met kleurige letters
bedrukte VW-bestelwagentjes met een belletje, Soep
Lemey. Hij liet niets verloren gaan en verkocht apart
ook de boullie, het gekookte soepvlees. Dat was de
eerste fase, aldus Claudine, en vervolgens kwam de
tijd van de ‘soupers’ van het verenigingsleven en de
familiale feestmaaltijden voor jubilea en communies. Het was de tijd dat het varkengebraad met
groentenkrans of de tong in de madeirasaus, altijd
met veel kroketten, onveranderlijk op het feestmenu
stonden. Intussen was Hilaire opnieuw verhuisd
van de hoek van de straat naar nummer 7. Daar
richtte hij zijn eerste werkhuis in. Hij stopte daarna met de beenhouwerij, kocht de kring, een oude
school, op nummer 38 en zette een nieuw bedrijf op,
woning, werkhuizen een een feestzaal: de soupers
en feestmalen werden recepties en banketten! Het
was 1961. De nieuwe zaak werd chique ‘Floralia’
gedoopt, maar de naam zou niet aanslaan: gewoon
Lemey bleek gekender en dus efficiënter. Hilaire integreerde zich naadloos in het plaatselijk leven. Hij
werd voorzitter van de Dekenij van de wijk Rasphuisstraat, Hoogstraat en aanpalende straten. Hij had
een neus voor commerce, die ook zijn leven voor een
deel bepaalde. Claudine vertelt in dat verband: “Zo
moest ik eerst naar een stadsschool en verhuisde dan
naar de Visitatie als wederdienst voor de klandizie.”
Een middenstandsgewoonte die in zijn commerciële
plaatje paste.

Zoon Juliaan Lemey
neemt de roerstaaf over en introduceert de eerste ‘machinering’

Zoon Juliaan volgde hotelschool in Oostende en
kwam in het bedrijf in het midden van de jaren ‘60.
Modern geschoold, voerde hij de eerste machines in:
een ‘patattenmachine’ ter grootte van een living,
waar de aardappelen ongeschild en rauw ingingen en
er gekookt uitkwamen. Kort daarna een kotelettenmachine, waar de koteletten er gebakken uitrolden.
De overname van ouders op zoon verliep met de
traditionele strubbelingen, maar als deskundige man
die de machinetechniek en –bediening in de vingers
had, maakte Juliaan zich onmisbaar en hij nam dan
ook het bedrijf en de eigendommen over.

In beeld: een beduimelde foto van de bewuste, reusachtige ‘patattenmachine’. Onderaan de al even gigantische soepketels van ‘Soep Lemey’, de oorsprong van
het traiteurbedrijf.
Juliaan Lemey bracht het gaarkeukenbedrijf, de
traiteur, tot volle bloei. Hij maakte snel ook fabrieken, instellingen, alle stadsscholen en een aantal vrije
scholen, waaronder het groeiende Don Boscocollege
in Zwijnaarde , tot klanten. In navolging van vader
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Bij de foto’s:Beelden uit de glamoureuze tijd van traiteur Lemey, de ‘Bocuse’ van Gent, met eigen feestzaal en
salons, en gastheer voor allerlei recepties, o.m. van de stad Gent (volgende pagina, bovenaan) met toenmalig
Gents burgemeester, Placide De Paepe.
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Nog beelden uit de ‘prospectus’ voor feestzaal Floralia van Lemey. Volgende pagina: Lemey veroverde de Gen
tse scholen, o.m. het Don Boscocollege te Zwijnaarde, met gulle gastronomische gastvrijheid voor de paters, zoals
v.l.n.r, E.H. Tips, De Backer en De Decker, die er geregeld te gast waren
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Hilaire, plaatselijke handelsdeken, was ook Juliaan
in zijn directe omgeving zeer actief. Juliaan was net
zoals zijn vader commercieel georiënteerd en bouwde een net van relaties uit, een netwerker avant la
lettre. Claudine bevestigt: “ Hij verzorgde ook ontelbare recepties voor bedrijven en de stad Gent. Hij
was een PR-man, alweer in het spoor van papa. Zo
nodigde hij op zaterdagmiddag superiors en directeurs bij hem privé uit voor culinaire hoogstandjes,
eerst in Gent, later op zijn kasteel in Schorisse. Daar
bewees hij dat hij meer in zijn mars had dan x-aantal eetmalen afleveren.”

Paters “weten van de wereld” en
zijn ook gourmets
Hier situeren wij ook een persoonlijke herinnering. Wij moesten als jong personeelslid op DBZ
inschrijvingen doen op school, ook de zaterdag. ’s
Middags mochten we mee met de paters De Decker
en De Backer als invité bij Lemey. Diner met alles erop en eraan, van champagne tot pousse-café,
ronde buiken en rode wangen alom. Zweten van ’t
eten! Bocuse benaderd! Claudine: “De superior van
Oudenaarde was er ook dikwijls en ook voor de latere aartsbisschop Godfried Danneels werd geregeld
gekookt. De paters waren ook des werelds. Daarvan
getuigt volgende anekdote. Bij ons thuis stond in
de jardin d’hiver een naaktbeeld en mijn moeder
had dat aangekleed, want ‘de paters kwamen eten’.
Dat waren Tips, de prefect en De Decker. Die had
dat al gauw door: maar mevrouw, ge moet dat niet
bedekken, wij weten wel wat in de wereld te koop
is! Ach, hij wist mij ook te overtuigen om te helpen
op de fameuze fancy fair op Don Bosco. Zo heb ik
er, samen met buurvrouw Strobbe, jarenlang in de
visput gestaan en de tombola gedaan. Steeds geheel
belangeloos. Die laatste lijn trekt Claudine zelf nog
door: het gesprek wordt herhaaldelijk onderbroken,
collega-fundraisers voor MS-patiënten: het is chocoladeverkoop deze week en dat betekent druk-drukdruk. Ja, Don Bosco, pikt Claudine weer de draad

Wie nauw met traiteur Lemey moest samenwerken op het Don Boscocollege te Zwijnaarde was de plaatselijke keukenverantwoordelijke, Rosette
Van Wassenhove en haar keukenploeg, voor afwerking, opwarming en
opdienen van de maaltijden

op na de belletjes, ik dacht dat het een systeem was
waarbij mijn broer het eten half klaar bezorgde op
de school en dat daar de laatste bereidingen plaats
vonden, de opwarming en de afwerking werden
gedaan.

Ziekte velt Juliaan samen met het
traiteurbedrijf
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Uit het receptenboekje van Hilaire
Lemey, circa 195960: cocktails ware
nog nieuw; en de
prijzen van de wijn,
zoals genoteerd door
Juliaans mama.
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Claudine: “Hoe de wegen van Don Bosco en Lemey
juist uiteen zijn gegaan, moet ik mijn schoonzus vragen (Dat gebeurde in 1995: het oudercomité stemde de
traiteur weg; Eurest, schoolcateraar van de groep Compass, kwam in de plaats, red.). In elk geval is mijn
broer vrij vroeg ziek geworden, eind de jaren ’90.
Hij overleed op zijn 57 in 2000. Zijn kinderen, een
dochter en twee zonen, hadden geen zin om de zaak
verder te zetten en zo stierf de eens zo bloeiende onderneming een stille dood. De al even stille getuigen
staan er nog, keukeninstallaties, vuren ... Mijn broer
was ook niet altijd de gemakkelijkste, maar koks
hebben dikwijls de organisatie, dat strakke nodig.
Ik durf hem wel eens te vergelijken met Peter Goossens, zeer secuur in het gebruik van ingrediënten,
maar ook zeer inventief. Ha ja, de anderen kwamen
bij hem kijken, zelf ging hij niet zo op stap of naar
beurzen. Voor of tegen, hij was een sterke persoonlijkheid.”

Ze bouwde een heuse leskeuken uit. Ze reisde de
wereld rond, tot in Japan, om de beste ingrediënten
op te sporen en te proeven. “Zo kon ik er uit persoonlijke ervaring ook over vertellen”, getuigt ze. Ze
werkte ook 16 jaar in het beroemde LIMA-bedrijf
voor natuurvoeding. Ze stopte met lesgeven door
de corona, maar LIMA ligt al ruim acht jaar achter
de rug. Daar heeft ze goede herinneringen aan. Ze
is vertrouwd met de ‘nieuwe voeding’, zeker te oordelen naar de boekenwand in en van haar keuken en
goede raad (“mijd suiker”, “eet alle dagen zeewier”),
tips en boeken die ze mij spontaan meegeeft. “Goede
contacten en vriendschappen hou ik er ook aan over,
vertelt Claudine verder, de natuurwinkel Sesam in
Oudenaarde bv. is een topzaak in haar soort. De
gastvrouw maakt er de beste misosoep die ik ooit
proefde.”

Claudine Lemey op alternatieve

Claudine is misschien gestopt met les geven, maar
mes en vork liggen nog niet gekruist op haar bord.
Ze heeft goesting naar nog, zo blijkt, ze blijft eten ...
Wie niet?

culinaire paden

JMS

Het is niet evident voor een zus om te pogen objectief over een broer te oordelen. Claudine Lemey
heeft als dochter en zus van toptraiteurs een eigen
weg in de inmiddels zeer divers geworden culinaire
wereld afgelegd. Los van de broer, los van het commerciële, los van de gaarkeukenwereld waarin ze
werd grootgebracht, zo beklemtoont ze, kweekte
ze zelf een eigen interesse in alle soorten diëten en
voeding, van macrobiotiek, gluten- en lactosevrij
eten tot vegetarisch koken. Ze volgde ook tal van
opleidingen: 7 jaar Speermalie in Brugge, waarvan
twee jaar traiteur; acht jaar macrobiotiek, waarvan
twee bij Walter Faché, voorts nog herborist, aromatherapie, natuurgeneeskunde en een opleiding
tot ... slagersvrouw bij de toenmalige IMOV. Je zou
kunnen zeggen: de cirkel is rond, van vader beenhouwer tot dochter beenhouweres! Claudine is daar
echter categoriek in: er is géén verband, het is mijn
onafhankelijk verworven interesse. Ze werkt alleen
met verse bioproducten en let op de ecodimensie van
koken.
Al die culinaire provisie kon niet in de kast blijven
staan. Claudine ging dan ook les geven, gebruikmakend van bestaande, op maat geconstrueerde fornuizen en van de infrastuctuur van Lemey, zestien jaar
les in (vegetarisch) koken aan de Europese Academie
in Gent, met ook vestigingen in Genk en Antwerpen.
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