
DE GESCHIEDENIS VAN EEN SPIN 

WOORD VOORAF

Hamme, gelegen aan de monding van de Schelde en de Dur-
me, ligt als het ware gevangen tussen deze twee rivieren en 
was onderhevig aan talrijke overstromingen. 
Er was een goede verbinding met Antwerpen via de Durme 
maar deze was afhankelijk van het getij.  Pas in het begin 
van de 19de eeuw, in 1928, werd in Hamme een brug ge-
bouwd over de Durme. De grond in de regio was hierdoor 
zeer geschikt voor het cultiveren van hennep en vlas. Al van-
af  het midden van de 16de eeuw ontstond door de gunstige 
ligging en de aanwezigheid van scheepsmakerijen en zeilwe-
verijen in naburige gemeenten een Hamse touwindustrie. 
Deze nijverheid stond in relatie met de bloei en neergang 
van de Antwerpse haven. Vooral hennep was geschikt voor 
touwen en vanaf  de 18de eeuw door thuisspinners en touw-
slagers bewerkt. Door hun economisch belang vindt je ze te-
rug in het wapenschild van Hamme. Invoer van goedkopere 
Russisch hennep verdringt in de 19de eeuw eigen teelt. En bij 
de opkomst van de kolonies vinden ook exotische gewassen 
zoals sisal, kokos en manilla hun weg naar Europa. Ze zijn 
goedkoper dan hennep en uiterst geschikt voor ankertrossen 
en zeilvallen. Sisal was goedkoop maar niet aangenaam te 
hanteren vanwege zijn ruwe en weinig soepele vezel. Sisal 
kwam veel voor in combinatie met ‘simmen’. Een ‘sim’ is een 
touwversterking langs het visnet. Na 1850 werden de touw-
slagerijen langzaam maar zeker gemechaniseerd, maar om-
dat ze pseudo-vezels nog moeilijk mechanisch konden  ver-
spinnen, bleven de thuisspinners nog van belang tot begin 
20ste eeuw. Waar voorheen hoofdzakelijk thuisspinners het 
Hamse grondgebied bevolkten, kwam er naderhand meer in-
dustrie en ontstonden er meerdere textielfabrieken in onze 
contreien. Spinnerijen, touwslagerijen en weverijen, vooral 
lintweverijen, en later ook tapijten deden hun intrede. 
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De touwindustrie kende een bloei dankzij de omvorming van 
Antwerpen tot oorlogshaven onder Napoleon en ontwikkelde 
zich verder onder Nederlands bewind dankzij de overzeese 
afzetmarkt van de overburen. Tot in de 19de eeuw vond de 
touwslager zijn grootste afzet in de scheepsvaart maar als 
gevolg van de opkomst van het stoomschip verloor ze dit af-
zetgebied. Door opkomst van de landbouwmachines bij de 
oogst werd bindgaren de grootste bron van inkomsten begin 
20ste eeuw.
Hamme, eens bekend als een typisch touwslagersdorp evo-
lueerde naar tapijtnijverheid. Waar armoede - om het in we-
verstermen uit te leggen - schering en inslag was, zou men 
Tasibel N.V. kunnen bestempelen als één der restanten uit 
deze Hamse bloeiperiode. Vele gloriën zijn immers vergaan 
en als enkeling heeft ze kunnen standhouden en mee evolue-
ren met haar tijd. Het pad liep evenwel niet altijd over rozen.

Touwslagerij

HET TOUWSLAAN

Het touwslaan was een zeer arbeidsintensief  proces dat uit 
meerdere fasen bestond. Daarbij diende een onderscheid ge-
maakt te worden tussen het touwspinnen dat als huisnijver-
heid op ambachtelijke wijze gebeurde en het touwslaan dat 
op (pre-)industriële wijze gebeurde.
Het touwspinnen werd voorbereid door het ‘hekelen’ van 
de hennep, dat is het reinigen en ontwarren van de kemp en 
werd veelal door de vrouwen en kinderen thuis gedaan. De 
mannen sponnen dan de draden (thuisspinners) in spinba-
nen. Deze spinbanen bevonden zich hoofdzakelijk op slech-
te akkergrond in armere wijken van Hamme. De spinbanen 
hadden een gemiddelde lengte van 70 tot 120 meter en waren 
meestal een lange open of  deels open constructie met houten 
steunen op regelmatige afstand voorzien van horizontale 

dwarslatten met spijkers. Daarop konden de draden getrok-
ken worden, die mochten de grond niet raken. Het spinnewiel 
in het spinhuisje werd meestal aangedreven door kinderen 
(kinderarbeid), terwijl de spinner achteruit stappend op de 
spinbaan de draad tot de juiste dikte spon. Deze thuisspin-
ners werkten en leefden veelal in armoedige omstandigheden. 
Dit ambachtelijk vervaardigde enkelgaren werd vervolgens 
verkocht aan touwslagers die het op (half-)industriële wij-
ze verwerkten tot strengen, en daarna tot touwen of  torsen. 
Deze zwaardere touwen wer-
den vervaardigd in touwba-
nen. De lengte van de touwen 
was afhankelijk van de lengte 
van de baan, die tot 300 meter 
lang kon zijn. Een touwbaan 
was een lange overdekte deels 
opengewerkte galerij, aan de 
ene zijde afgesloten door een 
muur en aan de andere zij-
de opengewerkt en rustend 
op palen. Een touwslagerij 
telde   meerdere touwbanen 
naast elkaar. Deze bedrijven 
werden geëxploiteerd door 
welstellende nijveraars, zoals 
de familie Vermeire (later “le 
Lis”) en stelde soms honder-
den mensen te werk.          
    

                                                    de spinjongen            



‘door arm vlaanderen’, door August De Winne 1903

Dit boek was oorspronkelijk een reportagereeks, geschreven 
in 1901 voor het Franstalige, socialistische (partij)dagblad 
Le Peuple. De reeks verscheen een eerste keer in boekvorm 
in 1902, onder de titel ‘A travers les Flandres’. De eerste Ne-
derlandstalige vertaling verscheen in 1903 als ‘Door Arm 
Vlaanderen’. Deze Nederlandstalige titel zorgde, samen met 
boeken met (quasi) dezelfde titel van Isidoor Teirlinck en 
Reimond Stijns enerzijds en anderzijds pater Stracke, voor 
de uitdrukking “Arm Vlaanderen”. Een uitdrukking die, 
toen, op de geestelijke en materiële armoede van Vlaanderen 
sloeg. In de reeks brengt De Winne onder andere verslag uit 
over de werkloosheid, de armoede, de kinderarbeid, de grote 
gezinnen met de erge kindersterfte, het soms levensgevaar-
lijke werk en de uitbuiting van de arme door de rijke – ka-
tholieke – in het Vlaanderen van toen. Hij bezoekt zowel het 
zeer arme Vlaamse platteland, als het stadsproletariaat.
Nog als socialist wil hij de Waalse arbeiders waarschuwen 
tegen te veel stakingen. Op die wijze zouden zij weleens zo 
arm kunnen worden als die ‘Arme Vlamingen’. Deze kunnen 
niet meer staken, anders zou er in hun gezin letterlijk niets 
meer te eten zijn. Zijn vader was er spinner en verhuisde om 
den brode naar Brussel, waar hij als marmerbewerker voor 
een hongerloon ging werken. De Winne studeerde in Brus-
sel (uiteraard in het frans) en was van opleiding onderwijzer. 
Hij werd redacteur en eindredacteur van ‘le Peuple’ en later 
schepen van sociale zaken in de Brusselse gemeente St-Gilles. 
Het boek heeft nog altijd een grote documentaire waarde. 

Hierbij een uittreksel uit het boek omtrent de touwslagers 
van Hamme: 
“Dien morgen ontmoetten wij elkander in de statie van Den-
dermonde. Beerblock en Vande Weghe kwamen uit Gent, ik uit 
Brussel. Ons drietal vertrok per trein naar Hamme, waar wij 
een kwartuurs later aankwamen. ‘Wapen u met moed, had Beer-
block mij gezegd, wij zullen verschrikkelijke dingen hooren en 
zien!’ De koude was nijpend, en de Vlaamsche buiten geheel wit 
van de sneeuw. Weldra zagen wij touwslagers aan het werk. Het 
was voor hen dat wij kwamen.               

Kinderen aan het spinhuisje

Stelt u, midden in het veld, in opene lucht, eene strook grond voor 
van slechts een meter breedte op honderd vijftig tot twee honderd 
meters lengte. Zulks wordt in de streek met den naam van baan 
aangeduid. Op het uiteinde, eene grof  genagelde hut, van oude, 
niet gevierkante planken. In deze donkere hut eene witte vlek: 
het is een kind, jongen of  meisje, dat het wiel draait waarmede 
de koord getwijnd wordt. Op de smalle strook gaat een man lang-
zaam achterwaarts. Met eene natte vod die hij in de rechterhand 
houdt, spint hij de koord van het hennep bevat in een grooten zak 
die hem op den buik hangt. Van afstand tot afstand zijn toestel-
len, wel gelijkend aan raken, in de aarde geduwen met hunne 
punten in de lucht. Zij steunen de gesponnen koord tusschen 
den afstand hunner tanden. Alzoo werkt de handtouwslager, in 
de streek buitenspinner genaamd.

Buitenspinner

De touwslagers zijn over eene groote uitgestrektheid verspreid. 
Soms ontmoet men ze, afzonderlijk werkende, soms met drie of  
vier. Niet zelden bevinden zij zich met tien of  twaalf  op hunne 
banen, de eene naast de andere. Wij wandelden op een dezer 
velden, waar een twaalftal arbeiders werkten. Ik richtte mij tot 
een hunner, die zijne koord voor een oogenklik had neergelegd, 
en zich met beide armen de zijden sloeg, om zich te verwarmen.
De man, zeer armoedig gekleed evenals de andere touwslagers, 
droeg eene verstelde vest en broek, geheel met kempstof  bedekt, en 
had eene oude pet zonder vorm op het hoofd. De klep zijner pet 
was op zijde geschoven; met zijne groote klompen stampte hij op 
den grond:

- Het is niet warm, vriend?
- Neen, Mijnheer, de vod vervriest in mijne handen.
- En sedert welk uur zijt gij aan ‘t werk?
- Sedert 6 ½ uren ‘s morgens.
- Maar dan is het nog niet klaar.
- Oh! wij kunnen werken in het halfduister. Dezen avond, bij-
voorbeeld, werken wij tot 7 uren. In den maneschijn spinnen wij 
voort, zoolang wij kunnen!
- En de kinderen ook?
- Natuurlijk, Mijnheer, wij kunnen ze niet missen...

Spinbanen
....
- In den zomer, vervolgde de touwslager, beginnen wij om 5 uren 
‘s morgens, om ‘s avonds rond 8 uren te eindigen.
- Zijn er vele kinderen op de banen?
- Honderden!
- Welk is uw loon?
- Zulks verschilt. Wij werken op onderneming. De zeer behen-
dige werklieden kunnen tot twaalf  franken per week verdienen. 
De anderen, de ouderlingen, trekken gewoonlijk negen of  tien 
franken...
... - Is het waar dat kinderen van vijf  jaren op de banen werken?

- Ja, en zelfs van vier jaren. De meesten echter zijn zes tot elf  
jaren oud.
Op dit oogenblik naderde nog een oude, geheel gebogen touwsla-
ger. Het was de broeder van den eerste.
- Mijne heeren, ik werk hier sedert zes en vijftig jaren, zegde 
hij, nu ben ik zestig jaren oud. Ik begon dus op vierjarigen ou-
derdom...
...
Al deze inlichtingen werden mij door andere touwslagers beves-
tigd. ‘s Middags nemen de werklieden met moeite den noodi-
gen tijd om te eten. Ziehier hunne spijskaart voor den Zondag, 
zooals ze mij door eene huismoeder werd gegeven: ‘s morgens 
koffie en zwart brood; ‘s middags haring of  Amerikaansch spek 
met aardappelen en ajuinen; ‘s avonds karnemelk of  nogmaals 
koffie en zwart brood: Alhoewel de wet van 1887 het kwaad een 
weinig verminderd heeft, blijft het truckstelsel hier voortwoeden. 
Er zijn huismoeders die, na de schuld der week betaald te heb-
ben, reeds den Zondag geen cent meer overhouden. De winkels 
der bazen, of  der familieleden der bazen, geven krediet tot den 
volgenden Zaterdag....
...

Touwslager

...Op onzen weg verrijzen gebouwen van ongeveer twee honderd 
meters lang, en drie à vier meters hoogte. Zij zijn van afstand 
tot afstand voorzien van halfronde openingen, die als vensters 
dienst doen. Aldus gelijken zij aan uitgestrekte stallingen. Het 
zijn de mekanieke touwslagerijen. De werklieden winnen er wat 
meer dan de handtouwslagers. De laatste werkstaking is hun 
gunstig geweest. Het loon der werklieden van 25 tot 40 jaren is 
van fr. 1,89 op fr. 2 en fr. 2,25 geklommen. De handtouwslagers 
hadden ook een kleinen opslag per kilogram gesponnen koord 
bekomen, maar men heeft ze daarna verplicht meer koord per 
kilogram grondstof  voort te brengen, hetgeen in werkelijkheid 
eene vermindering van loon daarstelt. De handtouwslagerijen 
kunnen slechts de mededinging der mekanieke touwslagerijen 
onderstaan, door de geringe loonen, aan de buitenspinners be-
taald. Deze strijd tusschen de machien en het handwerk, zullen 
wij ook in de weefnijverheid ontmoeten, met zijne zelfde dramas, 
en zijne zelfde sociale rampen... 
... Als men spreekt van verplichtend onderwijs, wijzen zij op 
hunne kinderen aan het wiel. Wie zal ze vervangen?...
... Berragan heeft mij verzekerd, dat het getal ongeletterden nog 
80% bedraagt. De tienjarige optelling spreekt maar van 56,6%. 
Wie heeft gelijk? In alle geval zal niemand protesteeren, denk ik, 
wanneer ik zeg dat Hamme, ten gevolge van het kinderwerk, de 
Belgische gemeente is die het meest onwetenden telt.”

IN DEN BEGIN
In 1875 werd een spoorwegverbinding aangelegd tussen Den-
dermonde en Sint-Niklaas. Deze liep via Hamme, Sombeke 
en Waasmunster. Het station van Hamme werd aan de rand 
van het dorp gebouwd en er werd een volledig nieuw statie-
kwartier aangelegd. De oude rattenwegel werd uitgebreid en 
betegeld (Geemstraat tot Damstraat). In de Spoorwegstraat 
vestigden zich vooral de arbeiders met als zwaartepunt ‘de 
Kweekhoek’ (hoek Spoorwegstraat – Gasmeterstraat en 
Guillaumestraat) en de betere klasse vestigde zich in de Sta-
tionstraat. Dat zie je ook in het verschil van woningbouw. 
Het statiekwartier trok ook nieuwe industrie aan.

Oud stationsgebouw rond 1900

Statonsstraat 1905

Kaaien en de Durme te Hamme rond 1900

In de huidige Osschaertshoek was er de “Manilla”, zo ge-
noemd naar de vezels die er verwerkt werden. Tegenover het 
stationsgebouw was er de ‘Rubanerie Moderne’. ‘Le Lis’ in 
het Baantje was een touwslagerij die zijn oorsprong vond in 
de eerste kwart van de 19de eeuw. Aan het kruispunt Sta-
tionstraat-Geemstraat had tapijtweverij ‘H.F.Keuller’ een 
onderkomen gevonden. In de Geemstraat was er een touw-
slagerij ‘A. Van Haute - Vercauteren’. En tegenover deze 
touwslager was er een spinnerij “Nouvelle Filature et Cor-
derie de Hamme”. Tenslotte achter het stationsgebouw met 
uitgang de Nijverheidstraat bevond zich de vilderij ‘Et.Jo-
nas & Naumburg’.

    DEEL 1: 1923 - 1948
NOUVELLE FILATURE & CORDERIE DE HAMME

Op 18 oktober 1923 werd de N.V. Nouvelle Filature & Cor-
derie de Hamme opgericht. De heer Pierre Mouveau was de 
grote bezieler achter de N.V. en afgevaardigd bestuurder. Hij 
had reeds 20 jaar ervaring in de spinnerij en touwslagerij-
branche. Eerst bij ‘Philemon - Vermeire - Van der Taelen’ 
en nadien bij de firma ‘Le Lis’. Het maatschappelijk kapi-
taal werd vastgelegd op 1.325.000 Belgische frank en verte-
genwoordigd door 2650 aandelen van 500 Belgische frank. 
Algauw werd de naam verkort tot NOFICO, door telkens de 
twee eerste letters van de woorden Nouvelle, Filaturen en 
Corderie te gebruiken. In de volksmond werd de fabriek be-
kend als zijnde ‘de spinnekop’,mede door het logo van het 
bedrijf  had. Men had dit gekozen omdat “de spin een na-
tuurlijke spinster is van garens die er hare netten weet van 
te maken’.
Op 1 december 1923 ontvangt het gemeentebestuur een aan-
vraag van de pas opgerichte firma om een fabriek te bouwen. 
Men wilde bouwen op een perceel grond gekend ten kadaster 
als sectie B n° 1171 met een oppervlakte van 62a10ca. het 
perceel grond had een kostprijs van 14.000 Bfr. Er werd te-
vens onderhandeld voor 2 aanpalende percelen enerzijds ei-
gendom van “Societé d’Electricité du Nord de la Belgique” 
en de kerkfabriek van Hamme. De fabriek zou bestaan uit:
1) Spinnerij met cableurs
2) Hekelarij – kaarderij en touwwerk
3) Dubbelarij met inpakplaats
4) Garenplaats en magazijn
Er werd in eerste instantie gestart met een fabriekshal en 
bureel met 2 kamers. Het machinepark bestond in eerste 
instantie uit:
1) 1 machine pelotomeuse vervaardigd door Lawson Leeds

2) 2 machines pelotomeuse vervaardigd door Huwaert uit 
Hamme
3)1 bobijnmolen voor bindertwijn uit Zwitserland
4) 1 papmachine voor bindertwijn, Malfiet uit Hamme
5) 600 potten
6) 1 transmissiearm met kogellagers, SKF uit Brussel

Loonfiche uit 1939-spinnerij- gemiddeld 490 Bfr/maand

In 1926 kreeg de heer Mouveau de toelating een huis in de 
Geemstraat af  te breken en een directeurswoning te bouwen, 
aanpalend aan de burelen.. Dit huis kreeg het nummer 59 en 
behield haar functie tot de verkoop in 1989. 
Begin 1928 werd bij wet verplicht dat eenieder die handel 
drijft, ingeschreven moet worden in het handelsregister van 
een justitiële hoofdplaats. Op 20 februari wordt het handels-
registernummer 25 toegekend aan de firma. In datzelfde jaar 
koopt men nog extra machines aan om de afdeling touwsla-
gerij op punt te stellen, waaronder cableermachines en een 
wikkelmachine. Men had ook het plan opgevat om een spin-
baan van 300 meter en 10 meter breed op te richten. Hier-
voor werd voor extra grond onderhandeld met enkel eige-
naars. Helaas wilden enkele niet verkopen en werd het plan 
bijgesteld. Hierdoor ging men zich meer richten op koortjes 
(filature) ipv het touwwerk (corderie). Nieuwe hekelmachi-
nes werden aangekocht alsook bobijnmolens die volgens een 
nieuw systeem wikkelen. Men weet dit systeem nog te verbe-
teren wat dit resulteerde in een patent betreffende het kruis-
gewijs bobijnen. Het patent werd toegekend op 16 mei 1933 
in naam van de firm NOFICO en werd behouden tot 1948.
In 1935 werd de firma uitgebreid met een magazijn voor af-
gewerkte producten langsheen de Geemstraat.

         Brevet

SAMENWERKING
 
Als men handelt drijft is het belangrijk goede kontakten te 
onderhouden. Reeds in 1934 had de firma Nofico een ver-
trouwensman in de VS, de heer Jamer Wilson van Atlas 
Cordage Ince te Chicago. In België werkte men samen met 
agenten en bedrijven. Op 4 oktober 1936 werd een samen-
werkend vennootschap opgericht met de naam ‘Corperation 
de Filatures et Corderies Belges’, in het verkort ‘CORDEL’ 

met volgende leden:

1) N.V. Ostend Stores & Ropeworks, Oostende
2) Maison Laurent Fréres, Boussu
3) Huis Elise van den Berghe, Berlare
4) Huis Marcel Vermeire, Hamme
5) N.V.A. Van Haute – Vercauteren, Hamme
6) Huis Vermeire Hellebaut, Hamme
7) N.V. Nouvelle Filature et Corderie de Hamme, Hamme.

In 1939 werden ze aangevuld met nieuwe leden en wordt 
een nieuwe nv opgericht ‘Association des Filateurs de Sisal 
en Manille en Belgique’, verkort F.I.D.U.B.E.L.

1) N.V.P. Bourseaux fils, Eupen
2) S.V. Spinnerijen en touwslagerij, Lokeren
3) N.V. Touw- en bindgarenfabriek Hinda, Waas      munster
4) N.V. La Hammoise, Hamme
5) N.V. Le Lis, Hamme

Bij de aanvang van de WOII lieten de Duitsers verstaan dat 
samenwerkende vennootschappen zich naar Duitse normen 
moesten richten. F.I.D.U.B.E.L werd ontbonden en vervan-
gen. In 1944 herneemt het zijn activiteiten.

Zelfs in volle oorlogsperiode (1941) werd de fabriek vervolle-
digd en het vierde deel gebouwd. Het vierde deel werd onder-
kelderd om bescherming te bieden tijdens bombardementen. 
Er werd ook gestart met het spinnen van garens waar papier 
in verwerkt is. Het best lopend product is ‘bindertwine’ met 
de VS als gretige afnemer. Het ganse jaar werd op stock ge-
werkt om deze in april-mei te kunnen verzenden zodat het op 
tijd ter bestemming was voor de oogst. Het garen werd ge-
transporteerd naar Antwerpen, enerzijds via de spoorwegen, 
anderzijds via Dendermonde verscheept en zo wereldwijd 
geëxporteerd.

Haven Dendermonde - etraktiekabels voor koolmijnen
uit Indische hennep van de touwslagerij Vertongen- Goens

Uit een intern regelment van de werkplaats daterend uit 
februari 1948, kon men afleiden hoe het er 70 jaar geleden 
aan toe ging. De werkweek duurde toen 48 uur per week. 
De dagploeg startte om 7.15 tot 12.00u met om 9.00u een 
kwartier rustpauze en vervolgens van 13.30 tot 17.30u. De 
resterende 5.5 uur werden gewerkt op zaterdag van 5.15 tot 
12.00u met een kwartier rustpauze om 9.00u. Zondagen en 
wettelijke feestdagen, 1 januari, paas- en pinkstermaandag, 
1 mei en kermisdagen waren rustdagen. Men had recht op 8 
dagen betaald verlof, de eerste week na de eerste zondag van 
augustus.
Het was ten strengste verboden zich aan te bieden in dron-
ken toestand, te roken in de inrichting of  lucifers aan te ste-
ken, in de werkplaats te fluiten of  te zingen, te vloeken of  
onzedelijke gesprekken te voeren of  discussies uit te lokken 
van politieke of  religieuze aard.
Men kon ook een geldboete oplopen indien men naliet het 
gereedschap te onderhouden, vernielde of  beschadigde. De 
geldboete werd gestort in een kas en op het einde van het jaar 
verdeeld onder de werklieden die niet gestraft geweest waren.



‘door arm vlaanderen’, door August De Winne 1903

Dit boek was oorspronkelijk een reportagereeks, geschreven 
in 1901 voor het Franstalige, socialistische (partij)dagblad 
Le Peuple. De reeks verscheen een eerste keer in boekvorm 
in 1902, onder de titel ‘A travers les Flandres’. De eerste Ne-
derlandstalige vertaling verscheen in 1903 als ‘Door Arm 
Vlaanderen’. Deze Nederlandstalige titel zorgde, samen met 
boeken met (quasi) dezelfde titel van Isidoor Teirlinck en 
Reimond Stijns enerzijds en anderzijds pater Stracke, voor 
de uitdrukking “Arm Vlaanderen”. Een uitdrukking die, 
toen, op de geestelijke en materiële armoede van Vlaanderen 
sloeg. In de reeks brengt De Winne onder andere verslag uit 
over de werkloosheid, de armoede, de kinderarbeid, de grote 
gezinnen met de erge kindersterfte, het soms levensgevaar-
lijke werk en de uitbuiting van de arme door de rijke – ka-
tholieke – in het Vlaanderen van toen. Hij bezoekt zowel het 
zeer arme Vlaamse platteland, als het stadsproletariaat.
Nog als socialist wil hij de Waalse arbeiders waarschuwen 
tegen te veel stakingen. Op die wijze zouden zij weleens zo 
arm kunnen worden als die ‘Arme Vlamingen’. Deze kunnen 
niet meer staken, anders zou er in hun gezin letterlijk niets 
meer te eten zijn. Zijn vader was er spinner en verhuisde om 
den brode naar Brussel, waar hij als marmerbewerker voor 
een hongerloon ging werken. De Winne studeerde in Brus-
sel (uiteraard in het frans) en was van opleiding onderwijzer. 
Hij werd redacteur en eindredacteur van ‘le Peuple’ en later 
schepen van sociale zaken in de Brusselse gemeente St-Gilles. 
Het boek heeft nog altijd een grote documentaire waarde. 

Hierbij een uittreksel uit het boek omtrent de touwslagers 
van Hamme: 
“Dien morgen ontmoetten wij elkander in de statie van Den-
dermonde. Beerblock en Vande Weghe kwamen uit Gent, ik uit 
Brussel. Ons drietal vertrok per trein naar Hamme, waar wij 
een kwartuurs later aankwamen. ‘Wapen u met moed, had Beer-
block mij gezegd, wij zullen verschrikkelijke dingen hooren en 
zien!’ De koude was nijpend, en de Vlaamsche buiten geheel wit 
van de sneeuw. Weldra zagen wij touwslagers aan het werk. Het 
was voor hen dat wij kwamen.               

Kinderen aan het spinhuisje

Stelt u, midden in het veld, in opene lucht, eene strook grond voor 
van slechts een meter breedte op honderd vijftig tot twee honderd 
meters lengte. Zulks wordt in de streek met den naam van baan 
aangeduid. Op het uiteinde, eene grof  genagelde hut, van oude, 
niet gevierkante planken. In deze donkere hut eene witte vlek: 
het is een kind, jongen of  meisje, dat het wiel draait waarmede 
de koord getwijnd wordt. Op de smalle strook gaat een man lang-
zaam achterwaarts. Met eene natte vod die hij in de rechterhand 
houdt, spint hij de koord van het hennep bevat in een grooten zak 
die hem op den buik hangt. Van afstand tot afstand zijn toestel-
len, wel gelijkend aan raken, in de aarde geduwen met hunne 
punten in de lucht. Zij steunen de gesponnen koord tusschen 
den afstand hunner tanden. Alzoo werkt de handtouwslager, in 
de streek buitenspinner genaamd.

Buitenspinner

De touwslagers zijn over eene groote uitgestrektheid verspreid. 
Soms ontmoet men ze, afzonderlijk werkende, soms met drie of  
vier. Niet zelden bevinden zij zich met tien of  twaalf  op hunne 
banen, de eene naast de andere. Wij wandelden op een dezer 
velden, waar een twaalftal arbeiders werkten. Ik richtte mij tot 
een hunner, die zijne koord voor een oogenklik had neergelegd, 
en zich met beide armen de zijden sloeg, om zich te verwarmen.
De man, zeer armoedig gekleed evenals de andere touwslagers, 
droeg eene verstelde vest en broek, geheel met kempstof  bedekt, en 
had eene oude pet zonder vorm op het hoofd. De klep zijner pet 
was op zijde geschoven; met zijne groote klompen stampte hij op 
den grond:

- Het is niet warm, vriend?
- Neen, Mijnheer, de vod vervriest in mijne handen.
- En sedert welk uur zijt gij aan ‘t werk?
- Sedert 6 ½ uren ‘s morgens.
- Maar dan is het nog niet klaar.
- Oh! wij kunnen werken in het halfduister. Dezen avond, bij-
voorbeeld, werken wij tot 7 uren. In den maneschijn spinnen wij 
voort, zoolang wij kunnen!
- En de kinderen ook?
- Natuurlijk, Mijnheer, wij kunnen ze niet missen...

Spinbanen
....
- In den zomer, vervolgde de touwslager, beginnen wij om 5 uren 
‘s morgens, om ‘s avonds rond 8 uren te eindigen.
- Zijn er vele kinderen op de banen?
- Honderden!
- Welk is uw loon?
- Zulks verschilt. Wij werken op onderneming. De zeer behen-
dige werklieden kunnen tot twaalf  franken per week verdienen. 
De anderen, de ouderlingen, trekken gewoonlijk negen of  tien 
franken...
... - Is het waar dat kinderen van vijf  jaren op de banen werken?

- Ja, en zelfs van vier jaren. De meesten echter zijn zes tot elf  
jaren oud.
Op dit oogenblik naderde nog een oude, geheel gebogen touwsla-
ger. Het was de broeder van den eerste.
- Mijne heeren, ik werk hier sedert zes en vijftig jaren, zegde 
hij, nu ben ik zestig jaren oud. Ik begon dus op vierjarigen ou-
derdom...
...
Al deze inlichtingen werden mij door andere touwslagers beves-
tigd. ‘s Middags nemen de werklieden met moeite den noodi-
gen tijd om te eten. Ziehier hunne spijskaart voor den Zondag, 
zooals ze mij door eene huismoeder werd gegeven: ‘s morgens 
koffie en zwart brood; ‘s middags haring of  Amerikaansch spek 
met aardappelen en ajuinen; ‘s avonds karnemelk of  nogmaals 
koffie en zwart brood: Alhoewel de wet van 1887 het kwaad een 
weinig verminderd heeft, blijft het truckstelsel hier voortwoeden. 
Er zijn huismoeders die, na de schuld der week betaald te heb-
ben, reeds den Zondag geen cent meer overhouden. De winkels 
der bazen, of  der familieleden der bazen, geven krediet tot den 
volgenden Zaterdag....
...

Touwslager

...Op onzen weg verrijzen gebouwen van ongeveer twee honderd 
meters lang, en drie à vier meters hoogte. Zij zijn van afstand 
tot afstand voorzien van halfronde openingen, die als vensters 
dienst doen. Aldus gelijken zij aan uitgestrekte stallingen. Het 
zijn de mekanieke touwslagerijen. De werklieden winnen er wat 
meer dan de handtouwslagers. De laatste werkstaking is hun 
gunstig geweest. Het loon der werklieden van 25 tot 40 jaren is 
van fr. 1,89 op fr. 2 en fr. 2,25 geklommen. De handtouwslagers 
hadden ook een kleinen opslag per kilogram gesponnen koord 
bekomen, maar men heeft ze daarna verplicht meer koord per 
kilogram grondstof  voort te brengen, hetgeen in werkelijkheid 
eene vermindering van loon daarstelt. De handtouwslagerijen 
kunnen slechts de mededinging der mekanieke touwslagerijen 
onderstaan, door de geringe loonen, aan de buitenspinners be-
taald. Deze strijd tusschen de machien en het handwerk, zullen 
wij ook in de weefnijverheid ontmoeten, met zijne zelfde dramas, 
en zijne zelfde sociale rampen... 
... Als men spreekt van verplichtend onderwijs, wijzen zij op 
hunne kinderen aan het wiel. Wie zal ze vervangen?...
... Berragan heeft mij verzekerd, dat het getal ongeletterden nog 
80% bedraagt. De tienjarige optelling spreekt maar van 56,6%. 
Wie heeft gelijk? In alle geval zal niemand protesteeren, denk ik, 
wanneer ik zeg dat Hamme, ten gevolge van het kinderwerk, de 
Belgische gemeente is die het meest onwetenden telt.”

IN DEN BEGIN
In 1875 werd een spoorwegverbinding aangelegd tussen Den-
dermonde en Sint-Niklaas. Deze liep via Hamme, Sombeke 
en Waasmunster. Het station van Hamme werd aan de rand 
van het dorp gebouwd en er werd een volledig nieuw statie-
kwartier aangelegd. De oude rattenwegel werd uitgebreid en 
betegeld (Geemstraat tot Damstraat). In de Spoorwegstraat 
vestigden zich vooral de arbeiders met als zwaartepunt ‘de 
Kweekhoek’ (hoek Spoorwegstraat – Gasmeterstraat en 
Guillaumestraat) en de betere klasse vestigde zich in de Sta-
tionstraat. Dat zie je ook in het verschil van woningbouw. 
Het statiekwartier trok ook nieuwe industrie aan.

Oud stationsgebouw rond 1900

Statonsstraat 1905

Kaaien en de Durme te Hamme rond 1900

In de huidige Osschaertshoek was er de “Manilla”, zo ge-
noemd naar de vezels die er verwerkt werden. Tegenover het 
stationsgebouw was er de ‘Rubanerie Moderne’. ‘Le Lis’ in 
het Baantje was een touwslagerij die zijn oorsprong vond in 
de eerste kwart van de 19de eeuw. Aan het kruispunt Sta-
tionstraat-Geemstraat had tapijtweverij ‘H.F.Keuller’ een 
onderkomen gevonden. In de Geemstraat was er een touw-
slagerij ‘A. Van Haute - Vercauteren’. En tegenover deze 
touwslager was er een spinnerij “Nouvelle Filature et Cor-
derie de Hamme”. Tenslotte achter het stationsgebouw met 
uitgang de Nijverheidstraat bevond zich de vilderij ‘Et.Jo-
nas & Naumburg’.

    DEEL 1: 1923 - 1948
NOUVELLE FILATURE & CORDERIE DE HAMME

Op 18 oktober 1923 werd de N.V. Nouvelle Filature & Cor-
derie de Hamme opgericht. De heer Pierre Mouveau was de 
grote bezieler achter de N.V. en afgevaardigd bestuurder. Hij 
had reeds 20 jaar ervaring in de spinnerij en touwslagerij-
branche. Eerst bij ‘Philemon - Vermeire - Van der Taelen’ 
en nadien bij de firma ‘Le Lis’. Het maatschappelijk kapi-
taal werd vastgelegd op 1.325.000 Belgische frank en verte-
genwoordigd door 2650 aandelen van 500 Belgische frank. 
Algauw werd de naam verkort tot NOFICO, door telkens de 
twee eerste letters van de woorden Nouvelle, Filaturen en 
Corderie te gebruiken. In de volksmond werd de fabriek be-
kend als zijnde ‘de spinnekop’,mede door het logo van het 
bedrijf  had. Men had dit gekozen omdat “de spin een na-
tuurlijke spinster is van garens die er hare netten weet van 
te maken’.
Op 1 december 1923 ontvangt het gemeentebestuur een aan-
vraag van de pas opgerichte firma om een fabriek te bouwen. 
Men wilde bouwen op een perceel grond gekend ten kadaster 
als sectie B n° 1171 met een oppervlakte van 62a10ca. het 
perceel grond had een kostprijs van 14.000 Bfr. Er werd te-
vens onderhandeld voor 2 aanpalende percelen enerzijds ei-
gendom van “Societé d’Electricité du Nord de la Belgique” 
en de kerkfabriek van Hamme. De fabriek zou bestaan uit:
1) Spinnerij met cableurs
2) Hekelarij – kaarderij en touwwerk
3) Dubbelarij met inpakplaats
4) Garenplaats en magazijn
Er werd in eerste instantie gestart met een fabriekshal en 
bureel met 2 kamers. Het machinepark bestond in eerste 
instantie uit:
1) 1 machine pelotomeuse vervaardigd door Lawson Leeds

2) 2 machines pelotomeuse vervaardigd door Huwaert uit 
Hamme
3)1 bobijnmolen voor bindertwijn uit Zwitserland
4) 1 papmachine voor bindertwijn, Malfiet uit Hamme
5) 600 potten
6) 1 transmissiearm met kogellagers, SKF uit Brussel

Loonfiche uit 1939-spinnerij- gemiddeld 490 Bfr/maand

In 1926 kreeg de heer Mouveau de toelating een huis in de 
Geemstraat af  te breken en een directeurswoning te bouwen, 
aanpalend aan de burelen.. Dit huis kreeg het nummer 59 en 
behield haar functie tot de verkoop in 1989. 
Begin 1928 werd bij wet verplicht dat eenieder die handel 
drijft, ingeschreven moet worden in het handelsregister van 
een justitiële hoofdplaats. Op 20 februari wordt het handels-
registernummer 25 toegekend aan de firma. In datzelfde jaar 
koopt men nog extra machines aan om de afdeling touwsla-
gerij op punt te stellen, waaronder cableermachines en een 
wikkelmachine. Men had ook het plan opgevat om een spin-
baan van 300 meter en 10 meter breed op te richten. Hier-
voor werd voor extra grond onderhandeld met enkel eige-
naars. Helaas wilden enkele niet verkopen en werd het plan 
bijgesteld. Hierdoor ging men zich meer richten op koortjes 
(filature) ipv het touwwerk (corderie). Nieuwe hekelmachi-
nes werden aangekocht alsook bobijnmolens die volgens een 
nieuw systeem wikkelen. Men weet dit systeem nog te verbe-
teren wat dit resulteerde in een patent betreffende het kruis-
gewijs bobijnen. Het patent werd toegekend op 16 mei 1933 
in naam van de firm NOFICO en werd behouden tot 1948.
In 1935 werd de firma uitgebreid met een magazijn voor af-
gewerkte producten langsheen de Geemstraat.

         Brevet

SAMENWERKING
 
Als men handelt drijft is het belangrijk goede kontakten te 
onderhouden. Reeds in 1934 had de firma Nofico een ver-
trouwensman in de VS, de heer Jamer Wilson van Atlas 
Cordage Ince te Chicago. In België werkte men samen met 
agenten en bedrijven. Op 4 oktober 1936 werd een samen-
werkend vennootschap opgericht met de naam ‘Corperation 
de Filatures et Corderies Belges’, in het verkort ‘CORDEL’ 

met volgende leden:

1) N.V. Ostend Stores & Ropeworks, Oostende
2) Maison Laurent Fréres, Boussu
3) Huis Elise van den Berghe, Berlare
4) Huis Marcel Vermeire, Hamme
5) N.V.A. Van Haute – Vercauteren, Hamme
6) Huis Vermeire Hellebaut, Hamme
7) N.V. Nouvelle Filature et Corderie de Hamme, Hamme.

In 1939 werden ze aangevuld met nieuwe leden en wordt 
een nieuwe nv opgericht ‘Association des Filateurs de Sisal 
en Manille en Belgique’, verkort F.I.D.U.B.E.L.

1) N.V.P. Bourseaux fils, Eupen
2) S.V. Spinnerijen en touwslagerij, Lokeren
3) N.V. Touw- en bindgarenfabriek Hinda, Waas      munster
4) N.V. La Hammoise, Hamme
5) N.V. Le Lis, Hamme

Bij de aanvang van de WOII lieten de Duitsers verstaan dat 
samenwerkende vennootschappen zich naar Duitse normen 
moesten richten. F.I.D.U.B.E.L werd ontbonden en vervan-
gen. In 1944 herneemt het zijn activiteiten.

Zelfs in volle oorlogsperiode (1941) werd de fabriek vervolle-
digd en het vierde deel gebouwd. Het vierde deel werd onder-
kelderd om bescherming te bieden tijdens bombardementen. 
Er werd ook gestart met het spinnen van garens waar papier 
in verwerkt is. Het best lopend product is ‘bindertwine’ met 
de VS als gretige afnemer. Het ganse jaar werd op stock ge-
werkt om deze in april-mei te kunnen verzenden zodat het op 
tijd ter bestemming was voor de oogst. Het garen werd ge-
transporteerd naar Antwerpen, enerzijds via de spoorwegen, 
anderzijds via Dendermonde verscheept en zo wereldwijd 
geëxporteerd.

Haven Dendermonde - etraktiekabels voor koolmijnen
uit Indische hennep van de touwslagerij Vertongen- Goens

Uit een intern regelment van de werkplaats daterend uit 
februari 1948, kon men afleiden hoe het er 70 jaar geleden 
aan toe ging. De werkweek duurde toen 48 uur per week. 
De dagploeg startte om 7.15 tot 12.00u met om 9.00u een 
kwartier rustpauze en vervolgens van 13.30 tot 17.30u. De 
resterende 5.5 uur werden gewerkt op zaterdag van 5.15 tot 
12.00u met een kwartier rustpauze om 9.00u. Zondagen en 
wettelijke feestdagen, 1 januari, paas- en pinkstermaandag, 
1 mei en kermisdagen waren rustdagen. Men had recht op 8 
dagen betaald verlof, de eerste week na de eerste zondag van 
augustus.
Het was ten strengste verboden zich aan te bieden in dron-
ken toestand, te roken in de inrichting of  lucifers aan te ste-
ken, in de werkplaats te fluiten of  te zingen, te vloeken of  
onzedelijke gesprekken te voeren of  discussies uit te lokken 
van politieke of  religieuze aard.
Men kon ook een geldboete oplopen indien men naliet het 
gereedschap te onderhouden, vernielde of  beschadigde. De 
geldboete werd gestort in een kas en op het einde van het jaar 
verdeeld onder de werklieden die niet gestraft geweest waren.



    DEEL 2: 1948 - 1973
In 1948 werden er feestelijkheden gepland (25 jaar be-
staan) met een bezoek aan de haven en een vertoning in de 
tuinzaal van de ZOO. En op zondag was er een dankmis 
en receptie op het bedrijf. Ter gelegenheid hiervan werden 
er foto’s genomen van de fabriek en door de bedienden ge-
schonken aan de toenmalige algemene directeur Mouveau. 
In alle toespraken klonk de hoopvolle boodschap om de 
gouden jaren van vóór de oorlog terug te krijgen. Men kon 
toen niet denken dat nog geen 10 jaar later de fabriek in een 
hogere versnelling zou komen. 

Op deze pagina een kleine selectie van de foto’s...

Bureel met Jacqueline ..., Alphonse Van Puyenbroeck, Marcel Debonnet

Directeur de heer Pierre Mouvau
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Ingang arbeiders + conciergewoning

Jubilerende directie 
Van Links naar rechts:
Albert D’hooghe, Leon Mouvau, Gustave Verbeke, Joseph Van 
Driessche, Pierre Mouvau, Maurice Everaert, Louis Lepoutre,
Paul Van Steenberghe, Etienne Cooreman, Jules Van Door-
slaer de ten Ryen. 

Magazijn grondstoffen

In 1950 werd een complete jutespinnerij aangekocht bij de 
firma N.V. Morel en Verbeke uit Gent. Deze bestond uit een 
20-tal machines. In 1955 werd het handelsmerk van de fir-
ma, de spin, verlengd voor een periode van 20 jaar. Van de 
oorspronkelijke aandeelhouders bleven er slechts zes over. De 
overige waren reeds overleden en indien niet opgevolgd door 
hun zoons, werden de aandelen verspreid door erfenis. Aan-
gezien de heer Mouveau de ouderdom van bijna zeventig jaar 
had en er geen directe opvolging was, kwam de voorzetting 
uit een andere hoek.

OSTEND STORES & ROPEWORKS

N.V. Ostend Stores werd opgericht in 1919. Aanvankelijk was 
het een handelsgenootschap dat inspeelde op de benodigdhe-
den van de visserij. Later werd er ook een manillaspinnerij 
opgericht, die eerst netgarens, maar later, na aankoop van 
een breimachine, ook visnetten produceerde. Ze hadden ook 
een eigen winkel in de haven van Oostende en een eigen re-
derij met o.a. Ijslandvaarders. Een dochteronderneming 
bracht als eerste diepvriesvis op de markt. Het bedrijf  groei-
de en dit trok belangrijke aandeelhouders aan zoals Hendrik 
Baels, gouverneur van West-Vlaanderen. Bij zijn overlijden 
erfde zijn dochter Lilian de aandelen. Na haar huwelijk met 
koning Leopold III verkreeg zij de titel ‘Princes van Retie’. 

het maken van visnetten bij Ostend Stores

Manilla spinnerij bij Ostend Stores

Op 12 januari 1956 werd de meerderheid van de aandelen 
NOFICO opgekocht door Ostend Stores & Ropeworks. Zij 
bezaten 4100 aandelen van de in totaal 8000. Beide partijen 
wisten wat ze aan elkaar hadden. Vrijwel onmiddellijk wer-
den er verbouwingswerken uitgevoerd aan de burelen en de 
toegangspoort en een nieuw magazijn gebouwd. Het volgen-
de jaar werd het machinepark van de spinnerij bijna volledig 
vernieuwd met 15 grotere of  snellere machines, waaronder 
7 Mackies en scheermachientjes vervaardigd door Clooster-
mans-Huwaert. De productie van ‘bindertwine’ werd zowat 
verdubbeld en samen werden ze bijna de grootste producent 
van oogstgarens. Ostend Stores spon 60 ton/dag – Nofico 20 
ton. Twee nieuwe gebouwen werden bijgebouwd om te stoc-
keren. Het garen was vooral bestemd voor de VS en Canada 
en werd ook Pick-Up garen genoemd. 

Ingang Geemstraat

Geleidelijk werden de prioriteiten verschoven. De bindertwi-
ne productie werd verlegd naar Oostende terwijl men zich 
in Hamme meer begon toe te leggen op fijnere garens, meer 
geschikt voor tapijten. In navolging van het Noord-Holland-
se Genemuiden werd een stap gezet in het verven van vezels. 
Hiervoor werd een verfkuip van 250 kg en een kleine droog-
kamer aangeschaft. Deze werd achteraan in de spinnerij ge-
plaatst en aangesloten op de stoomketel. Het geverfde garen 
werd eerst uitgevoerd naar Nederland voor men uiteindelijk 
zelf  besloot een eigen weverij op te starten. Ze kregen deze 
kans bij het sluiten van het aanpalende vilderij ‘Jonas & 
Naumburg’ midden jaren ’50.

Jonas & Naumberg was een Amerikaans bedrijf  met hoofd-
zetel in New York. Dit bedrijf  maakte oa buishoeden en 
had 3 filialen: New York, Norwalk Connecticut en Hamme. 
Hamme werd opgericht in 1919  leverde de grondstoffen voor 
de buishoeden, nl. konijnenvellen (’t hoarenkot in de volks-
mond). Deze werden aangevoerd uit Polen, Hongarije Tsje-
chië, Rusland en zelfs Australië. Alle bewerkingen gebeurden 
in Hamme: opensnijden, ontharen, ontvetten enz… Het was 
vuil maar goedbetaald werk. Arbeiders kwamen uit Loke-
ren met de trein, deze uit Zele, Berlare en Wetteren met de 
tram. Toen de heer Aaron Naumburg in 1928 overleed, liet 
hij zijn fortuin verdelen onder alle 350 werknemers, waar-
van een 150-tal uit Hamme. In Lokeren waren vilderijen een 
belangerijke textielactiviteit met internationale uitstraling.
Het vilt werd verkregen door het samenpersen van wol met 
konijnenhaar en met groot succes gebruikt in de hoedenma-
kerij.

DE WEVERIJ

In de zomer van 1959 werd een naamloze genootschap opge-
richt met doel het vervaardigen van tapijten. De N.V. kreeg 
de benaming ‘Tissage Belge de Tapis – TISABEL’(TISsAge 
BELge) Na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad bleek 
dat er al een firma bestond met dezelfde naam en werd hij 
omgevormd tot TASIBEL.

In november 1959 waren er reeds 2 getouwen in werking. Bij 
de firma Jurgens werden 6 getouwen van 2 meter breed aan-
gekocht en ook 1 jacquard van 1 meter breed om lopers te 
weven. Later ook nog een 4 meter jacquardgetouw en een 
5 meter platgetouw. Het was het eerste 5 meter getouw dat 
Jurgens ooit maakte. 
De spinnerij en de weverij waren van elkaar gescheiden door 
een weide, eigendom van de kerkfabriek in Hamme. Het 
gemeentebestuur kocht een stuk grond van Tasibel om de 
Nijverheidstraat te kunnen vervolledigen en de wijk ‘Vlier-
kouter’ te ontsluiten. 
Ook in navolging van Genemuiden werd gestart met het leg-
gen van latex ondergrond. Deze latexrug werd in een zelfont-
worpen machine aangebracht. Deze machine stond boven de 
toenmalige kuisplaats. De rollen werden aan de ene zijde van 
de zolder omhoog gehesen, voorzien van latex, ingepakt en 
via de zolder van de ververij langs een soort glijbaan naar 
beneden gegleden, recht de rode ‘Bedford’-vrachtwagen in. 

Naast de start van de sisaltapijten werd ook gestart met de 
productie van sisalvilt. Een vernaderingsmachine (naaldvilt) 
legde de gekapte vezels (10 cm) als leien gedeeltelijk op el-
kaar. Deze vezels werden verlijmd en daarna voorzien van 
een backing. Indien gewenst kon er eveneens een zeefdruk 
aangebracht worden in verschillende kleuren en motieven.

De heer Pierre Mouvau bleef  directeur tot hij overleed in 
1962 op 78 jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door Jean De 
Bondt. 
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firma N.V. Morel en Verbeke uit Gent. Deze bestond uit een 
20-tal machines. In 1955 werd het handelsmerk van de fir-
ma, de spin, verlengd voor een periode van 20 jaar. Van de 
oorspronkelijke aandeelhouders bleven er slechts zes over. De 
overige waren reeds overleden en indien niet opgevolgd door 
hun zoons, werden de aandelen verspreid door erfenis. Aan-
gezien de heer Mouveau de ouderdom van bijna zeventig jaar 
had en er geen directe opvolging was, kwam de voorzetting 
uit een andere hoek.

OSTEND STORES & ROPEWORKS

N.V. Ostend Stores werd opgericht in 1919. Aanvankelijk was 
het een handelsgenootschap dat inspeelde op de benodigdhe-
den van de visserij. Later werd er ook een manillaspinnerij 
opgericht, die eerst netgarens, maar later, na aankoop van 
een breimachine, ook visnetten produceerde. Ze hadden ook 
een eigen winkel in de haven van Oostende en een eigen re-
derij met o.a. Ijslandvaarders. Een dochteronderneming 
bracht als eerste diepvriesvis op de markt. Het bedrijf  groei-
de en dit trok belangrijke aandeelhouders aan zoals Hendrik 
Baels, gouverneur van West-Vlaanderen. Bij zijn overlijden 
erfde zijn dochter Lilian de aandelen. Na haar huwelijk met 
koning Leopold III verkreeg zij de titel ‘Princes van Retie’. 

het maken van visnetten bij Ostend Stores

Manilla spinnerij bij Ostend Stores

Op 12 januari 1956 werd de meerderheid van de aandelen 
NOFICO opgekocht door Ostend Stores & Ropeworks. Zij 
bezaten 4100 aandelen van de in totaal 8000. Beide partijen 
wisten wat ze aan elkaar hadden. Vrijwel onmiddellijk wer-
den er verbouwingswerken uitgevoerd aan de burelen en de 
toegangspoort en een nieuw magazijn gebouwd. Het volgen-
de jaar werd het machinepark van de spinnerij bijna volledig 
vernieuwd met 15 grotere of  snellere machines, waaronder 
7 Mackies en scheermachientjes vervaardigd door Clooster-
mans-Huwaert. De productie van ‘bindertwine’ werd zowat 
verdubbeld en samen werden ze bijna de grootste producent 
van oogstgarens. Ostend Stores spon 60 ton/dag – Nofico 20 
ton. Twee nieuwe gebouwen werden bijgebouwd om te stoc-
keren. Het garen was vooral bestemd voor de VS en Canada 
en werd ook Pick-Up garen genoemd. 

Ingang Geemstraat

Geleidelijk werden de prioriteiten verschoven. De bindertwi-
ne productie werd verlegd naar Oostende terwijl men zich 
in Hamme meer begon toe te leggen op fijnere garens, meer 
geschikt voor tapijten. In navolging van het Noord-Holland-
se Genemuiden werd een stap gezet in het verven van vezels. 
Hiervoor werd een verfkuip van 250 kg en een kleine droog-
kamer aangeschaft. Deze werd achteraan in de spinnerij ge-
plaatst en aangesloten op de stoomketel. Het geverfde garen 
werd eerst uitgevoerd naar Nederland voor men uiteindelijk 
zelf  besloot een eigen weverij op te starten. Ze kregen deze 
kans bij het sluiten van het aanpalende vilderij ‘Jonas & 
Naumburg’ midden jaren ’50.

Jonas & Naumberg was een Amerikaans bedrijf  met hoofd-
zetel in New York. Dit bedrijf  maakte oa buishoeden en 
had 3 filialen: New York, Norwalk Connecticut en Hamme. 
Hamme werd opgericht in 1919  leverde de grondstoffen voor 
de buishoeden, nl. konijnenvellen (’t hoarenkot in de volks-
mond). Deze werden aangevoerd uit Polen, Hongarije Tsje-
chië, Rusland en zelfs Australië. Alle bewerkingen gebeurden 
in Hamme: opensnijden, ontharen, ontvetten enz… Het was 
vuil maar goedbetaald werk. Arbeiders kwamen uit Loke-
ren met de trein, deze uit Zele, Berlare en Wetteren met de 
tram. Toen de heer Aaron Naumburg in 1928 overleed, liet 
hij zijn fortuin verdelen onder alle 350 werknemers, waar-
van een 150-tal uit Hamme. In Lokeren waren vilderijen een 
belangerijke textielactiviteit met internationale uitstraling.
Het vilt werd verkregen door het samenpersen van wol met 
konijnenhaar en met groot succes gebruikt in de hoedenma-
kerij.

DE WEVERIJ

In de zomer van 1959 werd een naamloze genootschap opge-
richt met doel het vervaardigen van tapijten. De N.V. kreeg 
de benaming ‘Tissage Belge de Tapis – TISABEL’(TISsAge 
BELge) Na het verschijnen in het Belgisch Staatsblad bleek 
dat er al een firma bestond met dezelfde naam en werd hij 
omgevormd tot TASIBEL.

In november 1959 waren er reeds 2 getouwen in werking. Bij 
de firma Jurgens werden 6 getouwen van 2 meter breed aan-
gekocht en ook 1 jacquard van 1 meter breed om lopers te 
weven. Later ook nog een 4 meter jacquardgetouw en een 
5 meter platgetouw. Het was het eerste 5 meter getouw dat 
Jurgens ooit maakte. 
De spinnerij en de weverij waren van elkaar gescheiden door 
een weide, eigendom van de kerkfabriek in Hamme. Het 
gemeentebestuur kocht een stuk grond van Tasibel om de 
Nijverheidstraat te kunnen vervolledigen en de wijk ‘Vlier-
kouter’ te ontsluiten. 
Ook in navolging van Genemuiden werd gestart met het leg-
gen van latex ondergrond. Deze latexrug werd in een zelfont-
worpen machine aangebracht. Deze machine stond boven de 
toenmalige kuisplaats. De rollen werden aan de ene zijde van 
de zolder omhoog gehesen, voorzien van latex, ingepakt en 
via de zolder van de ververij langs een soort glijbaan naar 
beneden gegleden, recht de rode ‘Bedford’-vrachtwagen in. 

Naast de start van de sisaltapijten werd ook gestart met de 
productie van sisalvilt. Een vernaderingsmachine (naaldvilt) 
legde de gekapte vezels (10 cm) als leien gedeeltelijk op el-
kaar. Deze vezels werden verlijmd en daarna voorzien van 
een backing. Indien gewenst kon er eveneens een zeefdruk 
aangebracht worden in verschillende kleuren en motieven.

De heer Pierre Mouvau bleef  directeur tot hij overleed in 
1962 op 78 jarige leeftijd. Hij werd opgevolgd door Jean De 
Bondt. 



LA HAMMOISE 

Oorspronkelijk was dit touwslagerij Vermeire die zijn oor-
sprong vindt in 1815. Op het einde van de 19de eeuw was 
hij bekend als touwslagerij “Louis Vermeire-Van Geeteruy-
en (in de volksmond ‘De Stekkes’).  In 1922 wordt de firma 
verkocht aan Leon Scheerders Van Kerkhove waardoor het 
vanaf  1925 de naam ‘N.V. oude werkhuizen Scheerders Van 
Kerkhove’ draagt. In 1933 wordt André Loontjes er direc-
teur en richt zich uitsluitend op touwslagen. In 1934 wordt 
er een naamverandering doorgevoerd en wordt het ‘La Ham-
moise’. Na het overlijden van de André Loontjes, neemt zijn 
zoon Christian Loontjes over. Op 13 januari 1961 wordt de 
fabriek overgenomen door ‘Ostend Stores and Ropeworks’ en 
in datzelfde jaar wordt een fusie door samensmelting door-
gevoerd. Alles wordt één groot bedrijf  nl. Nouvelle Filature 
et Corderie  de Hamme, vanaf  dan officieel NOFICO met af-
deling La Hammoise (Christian loontjes) en afdeling Tasibel 
(Jean De Bondt).

De firma had nu een maatschappelijk kapitaal van 60 mil-
joen Belgische frank en maar één doel voor ogen: groeien.

Men kocht de weide tussen de ververij en de spinnerij en 
in 1966 werd een magazijn voor afgewerkte producten ge-
bouwd met parking. De afdeling ververij werd aangepast en 
uitgebreid met 2 extra verfkuipen van 250 kg en verplaatst 
naar een aparte afdeling. 
In de loop van 1971 werd de latexmachine van de zolder ge-
haald en in het nieuwe gebouw geplaatst. De sisalvilt maak-
te plaats voor synthetisch vezels, alhoewel sisal nog werd 
gebruikt voor tegels. Op de zolder van de ververij stonden 
2 naaldviltmachines, maar aangezien er geen mooi resultaat 
kon bereikt worden met synthetische vezels, werd gestart 
met het uitbreiden van de capaciteit in getuft tapijt uit syn-

thetische of  wolvezels. De verwerking van sisal werd stop-
gezet. Via samenwerkingen met belangrijk cliënteel ging het 
bedrijf  ook op zoek naar andere producten dan sisal zoals 
tapijt in cocos of  wol.

    DEEL 3 : 1973 - 1998
Het jaar 1973 was blijkbaar het jaar dat Abraham zonder de 
mosterd zat, want de 50ste verjaardag van het bedrijf  ging in 
alle stilte voorbij. In de tweede helft van dat jaar werden de 
houten gebouwen achter de ververij afgebroken. Deze hou-
ten barakken dateerden nog uit de tijd van de vellenfabriek. 
Aangezien het een Amerikaans bedrijf  was, werden tijdens 
de WOII hier de Duitse artillerietroepen ondergebracht. De 
houten barakken werden als paardenstallen gebruikt. Tus-
sen de paardenstallen en het stationsgebouw stond, eveneens 
in hout, een kleine gevangenis. Deze twee constructies wer-
den vervangen door het huidige magazijn garens. 
Aangezien de spinnerij bijna uitsluitend voor de weverij 
spon en niet meer uitvoerde, verdween de bekendheid van de 
naam NOFICO. Met de verkoop van tapijten had men een 
andere afzetmarkt dan voorheen met de ‘bindertwine’. 
De firma besloot de afdeling “La Hammoise” te sluiten en 
de  machines over te brengen naar Oostende. De gebouwen 
werden verkocht aan de gemeente die op zoek was naar een 
nieuwe locatie voor zijn brandweerkazerne. 
Op 8 september 1976 werd een naamsverandering doorge-
voerd: alles viel nu onder de benaming TASIBEL. Ook de 
boekhouding werd samengevoegd, wat zorgde voor een ver-
eenvoudiging in de facturatie. Het logo kreeg een update. 
Men bleef  de “spin” trouw, weliswaar onder een meer gesti-
leerde vorm. 

In oktober 1979 kwamen er 2 uitbreidingen. De viltafdeling 
werd vervolledigd met een nieuwe kaarderie naast de meng-
plaats synthetische vezels. Voor de weverij werden er 3 nieu-
we getouwen uit Oostende overgebracht. Men had in Oosten-
de een weverij proberen op te starten zonder veel succes.  De 
strook van de binnenkoer werd gebruikt om deze getouwen 
een plaats te geven. 

In datzelfde jaar werd ook een volledige naaldviltinstallatie 
aangekocht in Duitsland.

Folder Tasiflor - naaldvilt tegel in 65% sisal / 7 % jute en 28% 
latex

In 1982 werd TASIBEL onderscheiden door het ‘Design 
Center’, voor sisal en wolproducten.

TASITWEED was één van de eerste sisalkwaliteiten in tapijt die Tasibel produceerde in de jaren ‘70- ‘80.  De folders op de linker pagina illustreren dat sisalweefsel zowel voor wand als 
vloerbedekking werd gebruikt. Naast kamerbreedtapijt in wol en sisal, ontwikkelde Tasibel eind jaren ‘70  ook afgepast tapijt op maat. Eerst enkel in de natuurlijke kleur van sisal, later 
ook in kleur. Hiervoor werkte Tasibel nauw samen met editeurs zoals Toulemonde Bochart uit Frankrijk.
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Hoog Bezoek: de prins in de weverij

Op 17 november 1983 stond de ganse fabriek en een aan-
tal nieuwsgierigen gespannen te wachten op de sliert zwarte 
wagens. Zijne Hoogheid, Prins Albert van Luik, bracht een 
bezoek aan TASIBEL. Vele bedrijven in Hamme stonden 
hier enigszins afgunstig tegenover. Zoiets gebeurt nu ook 
niet alle dagen. Maanden lang werd er gepoetst, geverfd, 
nogmaals gepoetst tot er niets meer te poetsen viel. Twee 
dagen voor het bezoek kwam de staatsveiligheid een grondi-
ge controle houden. 

   Prins Albert met dir. J. De Bondt

De toenmalige directie had de stille hoop gevestigd op de 
vele buitenlands contacten die de prins had in het buiten-
land, om orders binnen te halen. In 1984 werd een fonds 
voor buitenlandse betrekkingen opgericht waarvan Prins 
Albert voorzitter werd. Tasibel stortte een ‘zeer milde bij-
drage’ en als dank stuurde de prins een persoonlijke brief. 
In navolging van Prins Albert kwam in 1984 de heer Marc 
Eyskens op bezoek. Als toenmalige minister van streekeco-
nomie, kaderde zijn bezoek in het textielplan die de toen-
malige regering had opgezet. Tasibel bevond zich in woelige 
wateren. Een verouderde bedrijfsstructuur en gebrekkige 
marktstrategie eindigden in zware rode cijfers. De afgevaar-
digd bestuurder Renier Deherde kon niet overal aanwezig 
zijn en in Hamme hadden algemeen directeur Christiaan 
Lootjens en commercieel directeur José De Bondt soms een 
andere kijk op de zaak.

Een nieuwe kapitein
In 1984 kreeg het instituut voor managementbegeleiding 
voor ondernemingen (IMBO), in het kader van het textiel-
plan, 

enkele dossiers ter onderzoek waaronder Tasibel en 
Ostend Stores & Ropeworks. De heer Pierre Tack (31) werd 
binnengehaald om Tasibel uit zijn penibele situatie te halen. 
Op korte tijd speelde de heer Tack het klaar om het tij te 
keren. In mei ’86 werd hij algemeen directeur van Tasibel 
en in ’87 eveneens van Ostend Stores & Ropeworks. Ook 
daar voerde hij een herstructurering door maar dit verliep 
niet zo vlot als bij Tasibel. De afdeling landbouwgaren of  
bindertwine, waar het destijds allemaal mee begon, werd 
gesloten. De benaming van het bedrijf  werd ingekort naar 
Ostend Stores. Ook werd in ’87 de groep Ostend Textiles 
geprofileerd. Eén groep die 4 zelfstandige bedrijven omvat: 
Tasibel, Ostend Stores, Polyost en Multinet. De laatste twee 
waren dochterondernemingen van Ostend Stores & Rope-
works. Om de eenheid te benadrukken werden nieuwe logo’s 
ontworpen. Men koos voor eenzelfde basislogo dat de groep 
symboliseert, met een eigen embleem voor ieder bedrijf. Cen-
traal staat de benaming in het zelfontworpen lettertype ‘Os-
tendstyle’. Ieder bedrijf  kreeg zijn eigen kleur.

Het produktgamma werd als volgt onderverdeeld:

Polyost: 
Polypropyleen, polyethyleen – en diverse andere syntheti-
sche vezels. 

Ostend Stores: 
Extrusie en verwerken van monofilamenten en bandjes op 
basis van polyethyleen, polypropyleen en andere garens. 
Betonvezels ‘fibril’ en touwwerk voor landbouw ‘La Mouet-
te’ – verpakkingssector en tuinbouw ‘Horticord’.

Multinet: geknoopte netten, ook op maat, bestemd voor 
o.a. landbouw, bouwsector, visserij, sport, transport, veilig-
heid,… 

Tasibel: 
Getufte tapijten op basis van wol of  synthetische garens 
voor de residentiële markt (kleinste tufter in België).
Naaldvilt op basis van synthetische producten voor de resi-
dentiële (Tasimat = zelfklevende tegels, lopers en deurmat-
ten) en contractmarkt (oa. automobielsector, geleverd op rol 
in PP en PES). 

Sisalweefsels voor wand en vloerbedekking (verft – spint en 
weeft zowel in vlak-of  jacquardgeweven vorm als afgepaste 
vorm)

Eén van de specialiteiten is naaldvilt voor auto’s. Tasibel 
slaagde erin onder het vilt kleine plastieken puntjes aan te 
brengen, zodat de vilt als tweede automat niet verschuift. In 
1984 investeerden ECA, De Witte Lietaer en Tasibel 50 mil-
joen in een innovatiegenootschap TAWICA, die orginele au-
tomatten zou vervormen. TAWICA had één klant: Volkswa-
gen. Na de hoge startverliezen liet Tasibel zijn participatie 
over aan ECA van Paul Christiaen. De vervormingsmachi-
nes werden overgebracht naar Hamme om transportkosten 
uit te besparen. Toch besloot de heer Christiaens TAWICA 
te verkopen aan de Domo-groep van Jan Declercq, welke 
het op zijn beurt verkocht aan zijn broer Francis Declercq 
te Erpe-Mere.

Publifoto automatten

ISO_NORM 9001

OSTEND TEXTILES stond voor kwaliteit, flexibiliteit  en 
creativiteit. Tevens zorgde de veeleisende automobielsector 
voor het streven naar een kwaliteitssysteem. In 1993 werd 
met trots door Tasibel de ISO-norm 9001 behaald.  Deze 
audit wordt om de 6 maanden door externen van Lloyd’s ge-
evalueerd en is een belangerijke tool voor kwaliteitsgarantie.
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waren dochterondernemingen van Ostend Stores & Rope-
works. Om de eenheid te benadrukken werden nieuwe logo’s 
ontworpen. Men koos voor eenzelfde basislogo dat de groep 
symboliseert, met een eigen embleem voor ieder bedrijf. Cen-
traal staat de benaming in het zelfontworpen lettertype ‘Os-
tendstyle’. Ieder bedrijf  kreeg zijn eigen kleur.

Het produktgamma werd als volgt onderverdeeld:

Polyost: 
Polypropyleen, polyethyleen – en diverse andere syntheti-
sche vezels. 

Ostend Stores: 
Extrusie en verwerken van monofilamenten en bandjes op 
basis van polyethyleen, polypropyleen en andere garens. 
Betonvezels ‘fibril’ en touwwerk voor landbouw ‘La Mouet-
te’ – verpakkingssector en tuinbouw ‘Horticord’.

Multinet: geknoopte netten, ook op maat, bestemd voor 
o.a. landbouw, bouwsector, visserij, sport, transport, veilig-
heid,… 

Tasibel: 
Getufte tapijten op basis van wol of  synthetische garens 
voor de residentiële markt (kleinste tufter in België).
Naaldvilt op basis van synthetische producten voor de resi-
dentiële (Tasimat = zelfklevende tegels, lopers en deurmat-
ten) en contractmarkt (oa. automobielsector, geleverd op rol 
in PP en PES). 

Sisalweefsels voor wand en vloerbedekking (verft – spint en 
weeft zowel in vlak-of  jacquardgeweven vorm als afgepaste 
vorm)

Eén van de specialiteiten is naaldvilt voor auto’s. Tasibel 
slaagde erin onder het vilt kleine plastieken puntjes aan te 
brengen, zodat de vilt als tweede automat niet verschuift. In 
1984 investeerden ECA, De Witte Lietaer en Tasibel 50 mil-
joen in een innovatiegenootschap TAWICA, die orginele au-
tomatten zou vervormen. TAWICA had één klant: Volkswa-
gen. Na de hoge startverliezen liet Tasibel zijn participatie 
over aan ECA van Paul Christiaen. De vervormingsmachi-
nes werden overgebracht naar Hamme om transportkosten 
uit te besparen. Toch besloot de heer Christiaens TAWICA 
te verkopen aan de Domo-groep van Jan Declercq, welke 
het op zijn beurt verkocht aan zijn broer Francis Declercq 
te Erpe-Mere.

Publifoto automatten

ISO_NORM 9001

OSTEND TEXTILES stond voor kwaliteit, flexibiliteit  en 
creativiteit. Tevens zorgde de veeleisende automobielsector 
voor het streven naar een kwaliteitssysteem. In 1993 werd 
met trots door Tasibel de ISO-norm 9001 behaald.  Deze 
audit wordt om de 6 maanden door externen van Lloyd’s ge-
evalueerd en is een belangerijke tool voor kwaliteitsgarantie.



DE AANKOOP VAN HET STATIONSGEBOUW

Nadat Ostend Stores de meerderheid van de aandelen ver-
wierf, werden de burelen in de Geemstraat uitgebreid en 
vernieuwd. De villa naast de burelen in de Geemstraat werd 
aangekocht als showroom. 
villa Geemstraat

Er werd nagedacht over verdere uitbreiding. Ofwel door aan-
koop van grond in het industriegebied ‘Zwaarveld’ om de 
afdeling tuft in onder te brengen of  om verder uit te breiden 
via het Koning Albertplein via de aankoop van het stations-
gebouw. Het leegstaand stationsgebouw met een gedeelte 
van de spoorwegbedding werd aangekocht op 1/10/1984.
De vroegere stapelplaats van het station werd afgebroken 

aan de linkerzijde om de toegankelijkheid tot de laadkaai-
en voor vrachtwagens te vergemakkelijken. De renovatie 
bleef  echter aanslepen en werd meerdere keren gewijzigd. 
Uiteindelijk werd het oude stationsgebouw ingedeeld in een 
showroom en burelen en een verbinding tussen het stations-
gebouw en de doorgang  magazijn-smidse. Uiteindelijk had 
de “Spin” datgene ingepalmd waar alles mee begonnen was: 
het stationsgebouw dat industrie naar zich toetrok.

Stationsgebouw na de verbouwing
DE GRONDSTOF 

Al van bij de oprichting heeft de firma gebruik gemaakt van 
harde vezels als grondstof. In tegenstelling tot zachte, die 
men vooral gebruikt in de kledingindustrie (wol, katoen, zij-
de…) zijn harde vezels minder bekend bij het grote publiek.
Onder de benaming harde vezel verstaan we een soort bast-
vezel die van nature enigszins houtachtig is en stug aanvoelt. 
De bekendste zijn abaca of  manilla, sisal en hennep.

• Hennep (Cannabis sativa) stamt oorspronkelijk uit 
Noord-Centraal Azië, vanwaar het in de tweede eeuw 
voor Christus als cultuurplant naar Oost-Europa is ge-
komen. Deze lange, niet rottende vezel was reeds gekend 
in de klassieke oudheid en werd bij de Romeinen vooral 
gebruikt voor allerhande touwen en grove textiel zoals 
zeildoek.  De vezel gedijde samen met vlas als sinds de 
16de en 17de eeuw  prima in de omgeving van Hamme 
en was de eerste belangrijkste grondstof  voor de Hamse 
touwslagerijen. Het is een snelgroeiend gewas dat tot 3 
meter hoog kan worden. Na het oogsten van de hennep 
was de grond vrij van onkruid en zeer vruchtbaar voor 
vlas waardoor deze teelten afwisselend voorkwamen. 
Net als bij vlas was niet alleen de bast bruikbaar. Het 
zaad diende als vogelvoer en ter 
bereiding van hennepolie die in 
zeepziederijen werd verwerkt. 
Hamme kende verschillende 
zeepziederijen. De hennep werd 
in het Waasland geteeld tot 
1921 en had een heel specifie-
ke, onaangename geur. De geur 
was soms de enige manier om ze 
te kunnen onderscheiden van 
de pseudo-vezels.Daarna werd 
het telen verboden.

PSEUDO – HENNEP VEZELS

• Sisal (Agave sisalana) behoort tot de familie Agavaceae 
die vooral voorkomt in Centraal Amerika en Afrika. Bo-
tanisch behoort de plant tot de Amarillideën, die zich 
voortplanten via scheuten van de moederplant. Tot die 
familie behoren ook o.a. de Sanseveria, de Yucca en de 
Drakenboom. De Maya’s en de Azteken kenden reeds de 
kwaliteiten van deze plant, voor het via de Spanjaar-
den in Europa verzeilde. De naam sisal is afkomstig van 
de Mexicaanse havenstad Sisal in de provincie Yucatan, 

die tot 1871 de grootste uitvoerhaven was voor de vezel. 
Vanaf  1873 werd de sisalplant onder Britse impuls ge-
importeerd naar Oost-Afrika (Kenia en Tanzania) waar 
hij bijzonder goed gedijt onder de hitte. De sisalvezel is 
een bladvezel met een witte tot crème kleur en een lich-
te glans. De vezel heeft een lengte van 50 tot 100 cm 
lang. Oorspronkelijk was sisal een goedkopere vervan-
ger van hennep. De opkomst van de landbouwmachines 
deed het verbruik van sisal toenemen doordat het ideaal 
was als oogst- en bindgaren. Het werd ook gebruikt als 
weefgaren en inpakkoord, waskoord,…Hij is iets min-
der bestand tegen water en minder sterk dan ‘Abaca’ en 
hierdoor voor de scheepsvaart minder geschikt.

• Manillahennep of  Abaca (Musa textilis)  behoort bota-
nisch tot de familie van de bananensoorten. Het is een 
belangrijk exportproduct uit de Filipijnen, vandaar ook 
de naam die verwijst naar de hoofdplaats. hij heeft ech-
ter niets te maken met hennep waardoor de benaming 
misleidend is en we beter de inlands naam ‘Abaca’ ge-
bruiken. De ‘Abaca’ is een soort bananenboom die geen 
eetbare vruchten levert. Hij ontwikkelt een schijnstam, 
gevormd uit opgerolde bladscheden en stengels, die de 
(bast)vezel levert en een  hoogte van 8 meter kan berei-
ken. De vezel is meestal lichtbruin tot blond van kleur, 
tamelijk fijn en glanzend met lengtes die reiken tot 1 tot 
2 meter. Hij heeft een grote trekweerstand en verdraagt, 
beter dan andere natuurvezels, 
heel goed water. Hierdoor was 
hij uitermate geschikt voor 
scheepvaart en de visserij. Het 
grootste nadeel was zijn hoge 
kostprijs door een hoog percen-
tage verlies bij productie.

• Kokosvezel wordt gewonnen 
uit de vezels van de kokosbast 
die de kokosnoot omgeeft. Deze 
bast bevat elastische en buiten-
gewone sterke vezels. Hiermee 
worden o.a. tapijten, voetmatten en touw vervaardigd. 

• Jute (Corchonus Capsu-
laris) is de spinstof  van een 
soort hennep uit de Gan-
gesvlakte. Het komt vooral 
voor in India, Bangladesh en 
China. De kleur van de vezel 

kan varïeren van wit tot bruin en heeft een lengte van 1 
to 4 meter. De vezel is droog en gemakkelijk breekbaar 
en daarom werd 
het hoofdzakelijk 
gebruikt om ver-
pakkingen te weven 
zoals zakken.  Het 
gewas is ook gekend 
voor zijn medicinale 
en culinaire kwa-
liteiten (vooral in 
Afrika).

 De prijzen van hennep en pseudo-hennep per 100 kg. in 1904
                  (zonder de kosten van vervoer en commissie°).
 

Grondstof Prijzen in Belgische Frank per 
100kg.

Inlandse hennep 95-100

Manillahennep 85-135
Italiaanse hennep 85-95
Sisal 85
Bombayhennep 30-50

Kokosvezel 27-47

Deze tabel maakt duidelijk waarom de inlandse hennep van-
af  het midden van de 19de eeuw achteruitging. De hennep-
cultuur werd uitgebreid in Rusland en Italië. Vanaf  1835 
werd als gevolg van de kolonisatiedrang van Nederland ook 
pseudo-hennep ingevoerd. Allen waren ze goedkopere alter-
natieven, kant en klaar aangeleverd uit het land van her-
komst. Hamme importeerde eerst sisal uit Java maar toen 
de inheemse import wegens  WOII werd stil gelegd werd ze 
na de oorlog vervangen door sisal uit Kenia en Tanzania.
Vanaf   1960 werd er overgeschakeld op synthetische vezel 
zoals rayon en polypropyleen, die door Duitsland werden 
geïntroduceerd. Ze hadden als voordeel dat ze niet konden 
rotten en lichter waren. Wel konden ze geen zwaar zonlicht 
verdragen, waardoor ze bruin/oranje werden geverfd om het 
licht te breken.

Bij Tasibel werden tijdens de WOII bij gebrek aan grond-
stof  ook garens gesponnen met papier. In de jaren ‘60 ver-
werkte men ook nylonvezels in de spinnerij, met name Do-
rix-vezel, een product van Bayer.  De sisal van Tasibel werd 

uitsluitend geïmporteerd 
uit Kenia en Tanzania  
via de Engelse firma 
Wiggelsworth  en kreeg 
vanaf  1990 de merk-
naam‘KATANI BORA’  
geregistreerd, wat bete-
kent “de beste sisalkwa-
liteit” in Swahili.

OVERNAME VAN CABRITA

Sedert de jaren ‘60 heeft het bedrijf  een constante groei en 
uitbreiding gekend. In 1991 werkten er bij Tasibel 205 werk-
nemers (372 over de gehele groep). De groep had toen een 
omzet van 1,5 miljard Bfr. waarvan 75 procent uit de export. 
Tasibel nam met 650 miljoen Bfr. een groot deel voor zijn 
rekening. In 1995 waren er reeds 243 werknemers (531 over 
de gehele groep). Toen het bedrijf  rond het stationsgebouw 
werd opgericht, lagen deze aan de rand van de dorpskern. 
Met de aanleg van o.a. de wijk  ‘Vlierkouter’ in 1974 en het 
vol bouwen van andere straten, lag het bedrijf  nu midden in 
het dorpscentrum. In 1990 werd op vraag van de verzeke-
ringsmaatschappij voorzien in een eigen brandweerpreven-
tie die bestond uit werknemers van het bedrijf. Tasibel  was 
er zich van bewust dat het een zonevreemd bedrijf  was en 
zocht naar mogelijkheden om toch ten dele de industrie in 
de daartoe bestemde zones te verhuizen. In de jaren ’90 wer-
den hiervoor vergaande studies en onderhandelingen gedaan 
met het bedrijf  CABRITA in Zele. Dit bedrijf  kwam in 1993 
in liquidatieproblemen door een teveel aan voorraden en de 
economische crisis. Cabrita Carpets bestond reeds 150 jaar 
en was gespecialiseerd in tegeltapijt, automobieltufttapijt en 
de aanmaak van synthetische sportvelden. 

    Artikel uit het Volk 31/08/1993

Dit bedrijf  had vele pluspunten die voor Tasibel aantrekke-
lijk waren:
• Een uitweg op middellang termijn voor de problematiek 

gebouwen-exploitatievergunning.
• Cabrita beschikte over een unieke nieuwe productielijn 

voor tegels, een ververij met haspelkuip die ook geweven 
producten kon verven, een verbrandingsoven en water-
zuiveringsinstallatie. Dit was een goed alternatief  voor 
het verouderd machinepark van Hamme. Hierbij zou de 
tuftafdeling verhuizen naar Zele.

• Een sterke commerciële uitbouw naar de automobielsec-
tor en verkoop in tegels in tuft, vilt en sisal-cocos.

Eind oktober was de overname rond en Cabrita kreeg een ka-
pitaalinbreng van 85miljoen Bfr. Van Ostend Textiles en 60 
miljoen Bfr. Van Gimvindus. De 50 miljoen Bfr. stock wordt 
verkocht en de bedrijfsgebouwen werden overgenomen om 
een deel van de schulden af  te betalen. Er werd hiervoor een 
nieuwe vennootschap opgericht. Helaas draaiden de banken 
de geldkraan dicht en de veel belovende joint-venture werd 
opgedoekt in 1996..
Tasibel kwam hier niet ongeschonden uit. Conclusies werden 
getrokken en verantwoordelijken werden gevraagd het be-
drijf  te verlaten. Pierre Tack werd manager bij Cabrita en 
in 1997 besloot de familie Decrop de aandelen van Tasibel 
van de hand te doen. Die kwamen voor 50% in handen van 
Gimvindus en voor 50% in handen van ELESCOM, verte-
genwoordigd door Laurant Schatteman. Eén jaar later keert 
Pierre Tack terug naar Tasibel. In 1999 komt Cabrita in han-
den van de DOMO-groep.

INTERNATIONALE ONDERSCHEIDING

In 1994 ontving TASIBEL tijdens de INTERFLOOR beurs 
(Birmingham) een internationale onderscheiding: “the 
Flooring Industry Award”in categorie karpetten met een uit 
sisal vervaardigd tapijt. Vooral de natuurvriendelijkheid van 
het product gaf  de doorslag. Volgens de jury ging het om een 
creatieve vondst, die vrij vlot te commercialiseren was. Het 
werd één van de succesvolste produkten van Tasibel, vooral 
op de Franse markt via Toulemonde Bochaert.   
 

Artikel uit het Volk 27/05/1994 + winnend tapijt

75-JARIG BESTAAN TASIBEL 1923-1998       

Ondertussen schrijven we het jaar 1998, het jaar van het 
75-jarig bestaan. In tegenstelling met 1973 werden de werk-
nemers niet vergeten en ontvangen ze elk een fraai cadeau.
Ter gelegenheid werd ook de hele huisstijl onder handen ge-
nomen. De collectie werd met de  slogan ART YOU WILL 
WALK ON en een aangepaste logo (de spin verdween reeds 
in 1996 wegens negatieve associatie met huisstofmijten an-
dere ongedierte) in een nieuw kleedje gestopt.

De collectie bestond toen uit 4 categoriên:
• Tasitweed: contructies uit fijne en grove sisal
• Tasicocos: contructies uit sisal/cocos
• Lanagave: contructies uit sisal/wol
• papertweed: constructies uit sisal/papier
Ze waren verkrijgbaar op rollen van 4 meter breed of  als kar-
pet, afgeboord met een aangepast lint.

Daarnaast bestond ook nog altijd de viltcollectie onder de 
naam Maison-Net, nu vooral gericht op kwalitatieve an-
ti-vuilmatten, lopers en tapijten met een decoratieve look.



DE AANKOOP VAN HET STATIONSGEBOUW

Nadat Ostend Stores de meerderheid van de aandelen ver-
wierf, werden de burelen in de Geemstraat uitgebreid en 
vernieuwd. De villa naast de burelen in de Geemstraat werd 
aangekocht als showroom. 
villa Geemstraat

Er werd nagedacht over verdere uitbreiding. Ofwel door aan-
koop van grond in het industriegebied ‘Zwaarveld’ om de 
afdeling tuft in onder te brengen of  om verder uit te breiden 
via het Koning Albertplein via de aankoop van het stations-
gebouw. Het leegstaand stationsgebouw met een gedeelte 
van de spoorwegbedding werd aangekocht op 1/10/1984.
De vroegere stapelplaats van het station werd afgebroken 

aan de linkerzijde om de toegankelijkheid tot de laadkaai-
en voor vrachtwagens te vergemakkelijken. De renovatie 
bleef  echter aanslepen en werd meerdere keren gewijzigd. 
Uiteindelijk werd het oude stationsgebouw ingedeeld in een 
showroom en burelen en een verbinding tussen het stations-
gebouw en de doorgang  magazijn-smidse. Uiteindelijk had 
de “Spin” datgene ingepalmd waar alles mee begonnen was: 
het stationsgebouw dat industrie naar zich toetrok.

Stationsgebouw na de verbouwing
DE GRONDSTOF 

Al van bij de oprichting heeft de firma gebruik gemaakt van 
harde vezels als grondstof. In tegenstelling tot zachte, die 
men vooral gebruikt in de kledingindustrie (wol, katoen, zij-
de…) zijn harde vezels minder bekend bij het grote publiek.
Onder de benaming harde vezel verstaan we een soort bast-
vezel die van nature enigszins houtachtig is en stug aanvoelt. 
De bekendste zijn abaca of  manilla, sisal en hennep.

• Hennep (Cannabis sativa) stamt oorspronkelijk uit 
Noord-Centraal Azië, vanwaar het in de tweede eeuw 
voor Christus als cultuurplant naar Oost-Europa is ge-
komen. Deze lange, niet rottende vezel was reeds gekend 
in de klassieke oudheid en werd bij de Romeinen vooral 
gebruikt voor allerhande touwen en grove textiel zoals 
zeildoek.  De vezel gedijde samen met vlas als sinds de 
16de en 17de eeuw  prima in de omgeving van Hamme 
en was de eerste belangrijkste grondstof  voor de Hamse 
touwslagerijen. Het is een snelgroeiend gewas dat tot 3 
meter hoog kan worden. Na het oogsten van de hennep 
was de grond vrij van onkruid en zeer vruchtbaar voor 
vlas waardoor deze teelten afwisselend voorkwamen. 
Net als bij vlas was niet alleen de bast bruikbaar. Het 
zaad diende als vogelvoer en ter 
bereiding van hennepolie die in 
zeepziederijen werd verwerkt. 
Hamme kende verschillende 
zeepziederijen. De hennep werd 
in het Waasland geteeld tot 
1921 en had een heel specifie-
ke, onaangename geur. De geur 
was soms de enige manier om ze 
te kunnen onderscheiden van 
de pseudo-vezels.Daarna werd 
het telen verboden.

PSEUDO – HENNEP VEZELS

• Sisal (Agave sisalana) behoort tot de familie Agavaceae 
die vooral voorkomt in Centraal Amerika en Afrika. Bo-
tanisch behoort de plant tot de Amarillideën, die zich 
voortplanten via scheuten van de moederplant. Tot die 
familie behoren ook o.a. de Sanseveria, de Yucca en de 
Drakenboom. De Maya’s en de Azteken kenden reeds de 
kwaliteiten van deze plant, voor het via de Spanjaar-
den in Europa verzeilde. De naam sisal is afkomstig van 
de Mexicaanse havenstad Sisal in de provincie Yucatan, 

die tot 1871 de grootste uitvoerhaven was voor de vezel. 
Vanaf  1873 werd de sisalplant onder Britse impuls ge-
importeerd naar Oost-Afrika (Kenia en Tanzania) waar 
hij bijzonder goed gedijt onder de hitte. De sisalvezel is 
een bladvezel met een witte tot crème kleur en een lich-
te glans. De vezel heeft een lengte van 50 tot 100 cm 
lang. Oorspronkelijk was sisal een goedkopere vervan-
ger van hennep. De opkomst van de landbouwmachines 
deed het verbruik van sisal toenemen doordat het ideaal 
was als oogst- en bindgaren. Het werd ook gebruikt als 
weefgaren en inpakkoord, waskoord,…Hij is iets min-
der bestand tegen water en minder sterk dan ‘Abaca’ en 
hierdoor voor de scheepsvaart minder geschikt.

• Manillahennep of  Abaca (Musa textilis)  behoort bota-
nisch tot de familie van de bananensoorten. Het is een 
belangrijk exportproduct uit de Filipijnen, vandaar ook 
de naam die verwijst naar de hoofdplaats. hij heeft ech-
ter niets te maken met hennep waardoor de benaming 
misleidend is en we beter de inlands naam ‘Abaca’ ge-
bruiken. De ‘Abaca’ is een soort bananenboom die geen 
eetbare vruchten levert. Hij ontwikkelt een schijnstam, 
gevormd uit opgerolde bladscheden en stengels, die de 
(bast)vezel levert en een  hoogte van 8 meter kan berei-
ken. De vezel is meestal lichtbruin tot blond van kleur, 
tamelijk fijn en glanzend met lengtes die reiken tot 1 tot 
2 meter. Hij heeft een grote trekweerstand en verdraagt, 
beter dan andere natuurvezels, 
heel goed water. Hierdoor was 
hij uitermate geschikt voor 
scheepvaart en de visserij. Het 
grootste nadeel was zijn hoge 
kostprijs door een hoog percen-
tage verlies bij productie.

• Kokosvezel wordt gewonnen 
uit de vezels van de kokosbast 
die de kokosnoot omgeeft. Deze 
bast bevat elastische en buiten-
gewone sterke vezels. Hiermee 
worden o.a. tapijten, voetmatten en touw vervaardigd. 

• Jute (Corchonus Capsu-
laris) is de spinstof  van een 
soort hennep uit de Gan-
gesvlakte. Het komt vooral 
voor in India, Bangladesh en 
China. De kleur van de vezel 

kan varïeren van wit tot bruin en heeft een lengte van 1 
to 4 meter. De vezel is droog en gemakkelijk breekbaar 
en daarom werd 
het hoofdzakelijk 
gebruikt om ver-
pakkingen te weven 
zoals zakken.  Het 
gewas is ook gekend 
voor zijn medicinale 
en culinaire kwa-
liteiten (vooral in 
Afrika).

 De prijzen van hennep en pseudo-hennep per 100 kg. in 1904
                  (zonder de kosten van vervoer en commissie°).
 

Grondstof Prijzen in Belgische Frank per 
100kg.

Inlandse hennep 95-100

Manillahennep 85-135
Italiaanse hennep 85-95
Sisal 85
Bombayhennep 30-50

Kokosvezel 27-47

Deze tabel maakt duidelijk waarom de inlandse hennep van-
af  het midden van de 19de eeuw achteruitging. De hennep-
cultuur werd uitgebreid in Rusland en Italië. Vanaf  1835 
werd als gevolg van de kolonisatiedrang van Nederland ook 
pseudo-hennep ingevoerd. Allen waren ze goedkopere alter-
natieven, kant en klaar aangeleverd uit het land van her-
komst. Hamme importeerde eerst sisal uit Java maar toen 
de inheemse import wegens  WOII werd stil gelegd werd ze 
na de oorlog vervangen door sisal uit Kenia en Tanzania.
Vanaf   1960 werd er overgeschakeld op synthetische vezel 
zoals rayon en polypropyleen, die door Duitsland werden 
geïntroduceerd. Ze hadden als voordeel dat ze niet konden 
rotten en lichter waren. Wel konden ze geen zwaar zonlicht 
verdragen, waardoor ze bruin/oranje werden geverfd om het 
licht te breken.

Bij Tasibel werden tijdens de WOII bij gebrek aan grond-
stof  ook garens gesponnen met papier. In de jaren ‘60 ver-
werkte men ook nylonvezels in de spinnerij, met name Do-
rix-vezel, een product van Bayer.  De sisal van Tasibel werd 

uitsluitend geïmporteerd 
uit Kenia en Tanzania  
via de Engelse firma 
Wiggelsworth  en kreeg 
vanaf  1990 de merk-
naam‘KATANI BORA’  
geregistreerd, wat bete-
kent “de beste sisalkwa-
liteit” in Swahili.

OVERNAME VAN CABRITA

Sedert de jaren ‘60 heeft het bedrijf  een constante groei en 
uitbreiding gekend. In 1991 werkten er bij Tasibel 205 werk-
nemers (372 over de gehele groep). De groep had toen een 
omzet van 1,5 miljard Bfr. waarvan 75 procent uit de export. 
Tasibel nam met 650 miljoen Bfr. een groot deel voor zijn 
rekening. In 1995 waren er reeds 243 werknemers (531 over 
de gehele groep). Toen het bedrijf  rond het stationsgebouw 
werd opgericht, lagen deze aan de rand van de dorpskern. 
Met de aanleg van o.a. de wijk  ‘Vlierkouter’ in 1974 en het 
vol bouwen van andere straten, lag het bedrijf  nu midden in 
het dorpscentrum. In 1990 werd op vraag van de verzeke-
ringsmaatschappij voorzien in een eigen brandweerpreven-
tie die bestond uit werknemers van het bedrijf. Tasibel  was 
er zich van bewust dat het een zonevreemd bedrijf  was en 
zocht naar mogelijkheden om toch ten dele de industrie in 
de daartoe bestemde zones te verhuizen. In de jaren ’90 wer-
den hiervoor vergaande studies en onderhandelingen gedaan 
met het bedrijf  CABRITA in Zele. Dit bedrijf  kwam in 1993 
in liquidatieproblemen door een teveel aan voorraden en de 
economische crisis. Cabrita Carpets bestond reeds 150 jaar 
en was gespecialiseerd in tegeltapijt, automobieltufttapijt en 
de aanmaak van synthetische sportvelden. 

    Artikel uit het Volk 31/08/1993

Dit bedrijf  had vele pluspunten die voor Tasibel aantrekke-
lijk waren:
• Een uitweg op middellang termijn voor de problematiek 

gebouwen-exploitatievergunning.
• Cabrita beschikte over een unieke nieuwe productielijn 

voor tegels, een ververij met haspelkuip die ook geweven 
producten kon verven, een verbrandingsoven en water-
zuiveringsinstallatie. Dit was een goed alternatief  voor 
het verouderd machinepark van Hamme. Hierbij zou de 
tuftafdeling verhuizen naar Zele.

• Een sterke commerciële uitbouw naar de automobielsec-
tor en verkoop in tegels in tuft, vilt en sisal-cocos.

Eind oktober was de overname rond en Cabrita kreeg een ka-
pitaalinbreng van 85miljoen Bfr. Van Ostend Textiles en 60 
miljoen Bfr. Van Gimvindus. De 50 miljoen Bfr. stock wordt 
verkocht en de bedrijfsgebouwen werden overgenomen om 
een deel van de schulden af  te betalen. Er werd hiervoor een 
nieuwe vennootschap opgericht. Helaas draaiden de banken 
de geldkraan dicht en de veel belovende joint-venture werd 
opgedoekt in 1996..
Tasibel kwam hier niet ongeschonden uit. Conclusies werden 
getrokken en verantwoordelijken werden gevraagd het be-
drijf  te verlaten. Pierre Tack werd manager bij Cabrita en 
in 1997 besloot de familie Decrop de aandelen van Tasibel 
van de hand te doen. Die kwamen voor 50% in handen van 
Gimvindus en voor 50% in handen van ELESCOM, verte-
genwoordigd door Laurant Schatteman. Eén jaar later keert 
Pierre Tack terug naar Tasibel. In 1999 komt Cabrita in han-
den van de DOMO-groep.

INTERNATIONALE ONDERSCHEIDING

In 1994 ontving TASIBEL tijdens de INTERFLOOR beurs 
(Birmingham) een internationale onderscheiding: “the 
Flooring Industry Award”in categorie karpetten met een uit 
sisal vervaardigd tapijt. Vooral de natuurvriendelijkheid van 
het product gaf  de doorslag. Volgens de jury ging het om een 
creatieve vondst, die vrij vlot te commercialiseren was. Het 
werd één van de succesvolste produkten van Tasibel, vooral 
op de Franse markt via Toulemonde Bochaert.   
 

Artikel uit het Volk 27/05/1994 + winnend tapijt

75-JARIG BESTAAN TASIBEL 1923-1998       

Ondertussen schrijven we het jaar 1998, het jaar van het 
75-jarig bestaan. In tegenstelling met 1973 werden de werk-
nemers niet vergeten en ontvangen ze elk een fraai cadeau.
Ter gelegenheid werd ook de hele huisstijl onder handen ge-
nomen. De collectie werd met de  slogan ART YOU WILL 
WALK ON en een aangepaste logo (de spin verdween reeds 
in 1996 wegens negatieve associatie met huisstofmijten an-
dere ongedierte) in een nieuw kleedje gestopt.

De collectie bestond toen uit 4 categoriên:
• Tasitweed: contructies uit fijne en grove sisal
• Tasicocos: contructies uit sisal/cocos
• Lanagave: contructies uit sisal/wol
• papertweed: constructies uit sisal/papier
Ze waren verkrijgbaar op rollen van 4 meter breed of  als kar-
pet, afgeboord met een aangepast lint.

Daarnaast bestond ook nog altijd de viltcollectie onder de 
naam Maison-Net, nu vooral gericht op kwalitatieve an-
ti-vuilmatten, lopers en tapijten met een decoratieve look.



Commercieel was er een wereldwijd netwerk van vertegen-
woordigers en verdelers uitgebouwd, waarbij de belange-
rijkste klanten waren Toulemonde Bochaert in Frankrijk, 
Maifloor en Ogos in Duitsland, Cunera in Nederland, Crucial 
Trading in UK en Merida Meridian in de US. 

Merida Meridian was al van in de ja-
ren ’80 een belangrijke partner voor 
Tasibel. In Fall River bij Boston was 
Merida gespecialiseerd in het verwe-
ven van papier. Via Tasibel werd 
getracht papieren tapijten (Tatami) 
ook op de Europese markt te bren-
gen, helaas met weinig succes.

DEEL 4: 1998 - HEDEN
MOEILIJKE JAREN 

Na het vertrek van Pierre Tack in 1999 volgde een hobbelig 
parcour voor Tasibel. Door de financiële kater bij de over-
name van Cabrita was er weinig ruimte om te investeren in 
het verouderd machinepark. Vele getouwen waren nog steeds 
schietspoelgetouwen zonder moderne elektronica. Het per-
soneel zag verschillende directeurs de revue passeren met tel-
kens andere visies, maar het mocht niet baten. De verkoop 
van sisal op de  Duitse en Franse begon markt te stagneren, 
Gelukkig was de Amerikaanse markt een succes en hielp het 
Tasibel te overleven. De concurrentie was voor  naaldvilt 
al overgeschakeld op 4 meter getouwen, terwijl het op Ta-
sibel nog steeds 2 meter was. Hoewel de naaldviltafdeling 
nog steeds kwaliteit en exclusiviteit leverde, werd de prijs-
kloof  hierdoor te groot. Dit resulteerde in de sluiting van de 
viltafdeling + backing in 2000. Een jaar later sloot ook de 
ververijafdeling, dit na een vele milieuproblemen ten gevolge 
van bedrijven in een woonomgeving. Na de herstructurering 
was het personeelsbestand geslonken van 260 tot 130 werk-
nemers. 

Meerdere malen haalde Tasibel de krant door milieuproble-
men. De eerste keer was in 1989 toen een grote hoeveelheid 
olie in de Durme was terechtgekomen. Het bedrijf  kwam 
zelfs ter sprake in het VRT-programma ‘de Verenigde stra-
ten’, een thematische uitzending gewijd aan de problematiek 
van hinderlijke bedrijven in een woonomgeving.

Onder impuls van dokter Walter Peeters, een buurtbewoner, 
wordt een buurtcomité opgericht. Hij beweerde dat er giftige 
stoffen in het afvalwater voorkwamen die hij linkte aan een 
verhoogd aantal kankers in de omgeving van Tasibel. Dit is 
nooit bewezen maar het was voor iedereen duidelijk dat er op 
korte termijn een oplossing moest komen voor de geur en ge-
luidshinder, gekoppeld aan een verhuis van de site op langer 
termijn. Daarbij kwam dat Tasibel opnieuw zijn milieuver-
gunning moest aanvragen voor de volgende 20 jaar. Daarom 
besloot Tasibel zijn ververij te sluiten en  vanaf  2001 uit te 
besteden aan een ververij in Duitsland.       
                                                              

TASIBEL EN NELCA: SAMEN STERK

“In 2001 werd voor de Belgische tapijtindustrie productiedalin-
gen opgetekend van 4 procent voor kamerbreed tot 8 procent voor 
specifiek getuft tapijt. Het geweven tapijt was lichtjes positief. 
Vooral de Duitse en Franse markt zaten in een negatieve spi-
raal. Onder druk van concurrentie uit Turkije en China, waar 
enorm werd geïnvesteerd in moderne machines, daalden de prij-
zen. Daarbij had je ook de stijging van de grondstofprijzen en 
extra belastingen op de loonkosten. Door de goedkopere import 
moest de Belgische tapijtsector af  van het “ordinair” tapijt en 
upgraden via hoogwaardigere  producten.” Rik Coppens, advi-
seur Felbeltex  

Na de grote herstructurering van Tasibel bleven de proble-
men echter duren door het verlies van enkele belangrijke 
buitenlandse klanten.  In 2002 nam de groep Dejaeghere  
50% van de aandelen van Tasibel over. De vaste aandeelhou-
der van Tasibel is Textiel Vlaanderen die deze 50% parti-
cipatie overnam van Gimvindus. Nelca, dat behoort tot de 
groep Dejaeghere, wordt als partner aangeduid. Voor hun 
is het een nieuwe en belangrijke stap in de richting van het 
beter marktsegment. In 2004 volgde de volledige overname. 
Voortaan bestond de groep Nelca uit Dejaeghere Spinning 
Mills (moedermaatschappij), Nelca zelf  en de West Vlaam-
sche Moket. Tom van Cauwenberghe werd algemeen direc-
teur. Tasibel beschikt over hoogwaardige producten maar 
niet over de nodige slagkracht om een degelijk commercieel 
apparaat uit te bouwen. Hiervoor kwam de verkoopspolitiek 
en de goede marketingsorganisatie van Nelca van pas. Naar 

het voorbeeld van Nelca kwam er ook een vaste ontwerp-
ster in dienst. Naast de jaarlijkse beursdeelname op Dom-
otex in Hannover, ging Tasibel ook voor de eerste maal 
naar Heimtextil in 2005. Er 
werd naast de collectiekof-
fer ook een aantal nieuwe 
displays ontworpen volgens 
het shop- in -shop principe. 
Dit alles moest helpen om 
Tasibel terug uit de rode cij-
fers te krijgen. Dankzij het 
verkoopsnetwerk van Nel-
ca hadden de kwalitatieve 
producten van Tasibel een 
groter bereik. In de zware 
jacquard weefsels, die gretig 
afzet vinden in Amerika en de UK, had Tasibel weinig con-
currentie. Voor de eerste maal bracht Tasibel ook een eigen 
gamma karpetten uit, afgeboord met lint naar keuze. Ook 
werd verzocht om een beperkt gamma aan te bieden voor 
contract met o.a. tegels. Maar Nelca, die al jaren met finan-
ciële problemen kampte, kreeg een mokkerslag na een moei-
lijk tapijtjaar in 2005. Een zware herstructurering  leidde tot 
slechts een matig herstel. In februari 2007 werd het faillisse-
ment aangevraagd door de groep Dejaeghere/Nelca. Hierbij 
gingen een 400-tal jobs verloren. Enkel Tasibel, met zijn toen 
nog 110 werknemers, bleef  gespaard.   

De Tijd 22/02/07

OVERNAME DOOR CREATUFT 

In juli 2007 nam de tapijtfabrikant Creatuft uit Kuurne alle 
aandelen over van Tasibel. Daarmee kwam een einde aan 
de onzekerheid over het lot van het bedrijf. Die onzekerheid 
heeft bijna vijf  maanden geduurd.  
Na de overname van Tasibel telde de verruimde groep Cre-
atuft 250 medewerkers onder leiding van ceo Igor Mennes. 
De nieuwe eigenaar wil Tasibel verder uitbouwen en zoveel 
mogelijk synergiën realiseren met eigen activiteiten. Crea-
tuft, dat werd opgericht in 1978, beschikt als geïntegreerde 
groep over een eigen spinnerij in Veurne en een tapijtfabriek 
in Kuurne. Daar werken in totaal 160 mensen. Het bedrijf  
is gespecialiseerd in de vervaardiging van wollen vasttapijt.                                                

Onder de heer Igor Mennes werd het verouderd machinepark 
langzaam maar zeker verder gemoderniseerd. Schietspoel-
getouwen werden omgebouwd tot grijpersgetouwen en in 
de spinnerij werd een moderne twister aangekocht. Helaas 
zorgden onder meer de instorting van de huizenmarkt in de 
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UK en de devaluatie van de Britse pond en de bankencrisis 
voor een ernstige dip in de textiel. Enkele grote namen zoals 
Santens, UCO,..overleefden de crisis niet. Tasibel was deze 
keer gelukkig financieel stabiel genoeg om de storm te over-
leven... 

HERLOCALISATIE 

In 2013 verkocht Igor Mennes de grond en de gebouwen 
van Tasibel aan de sociale bouwmaatschappij ‘de Zonni-
ge Woonst’ in Hamme. Het project Tasibel werd door de 
Vlaamse regering goedgekeurd in het kader van het ‘Brown-
fieldconvenant’, waarbij oude industriële sites gelegen in een 
dorpskern een andere bestemming konden krijgen. Tasibel 
zou haar activiteiten in Hamme stelselmatig afbouwen in 
kader van de herlocalisatie van haar bedrijfsactiviteiten. In 
overeenkomst met ‘de Zonnig Woonst’ kon Tasibel nog een 
tijdje het gebouw huren. In 2016 verhuisde de spinnerij als 
eerste uit Hamme naar de spinnerij in Veurne. In 2019 was 
het de beurt aan de weverij om te herlocaliseren naar Kuur-
ne. Hamme verliest hiermee zijn laatste coryfee uit zijn lan-
ge textielgeschiedenis. 

DE NIEUWE TOEKOMST

De sociale woonmaatschappij ‘De Zonnige Woonst’ wil op 
de Tasibelsite van 5 ha een uniek project realiseren met een 
innoverende visie op sociaal wonen in de toekomst. Ze willen 
zorgzame buurten creëren die garant staan voor levenslang 
wonen. Meer flexibel wonen en vergrijzing worden hierbij 
een grote uitdaging. 
De site zal onderverdeeld worden in :1/4 sociale huisvesting, 
gerealiseerd door De Zonnig Woonst
• 1/4 residentieel wonen, waar woningen te koop worden 

aangeboden
• 1/4 zorggekoppelde woningen, beheerd door de vzw AS-

TOR voor 50 jaar
• 1/4 openbaar domein

 
In totaal zal er 55% groene ruimte zijn, naast een lokaal 
dienstencentrum, kinderdagverblijf, sociaal restaurant, the-
rapeutisch zwembad/fitness en kleinschalige commerciële 
ruimtes (bakker, krantewinkel..) voor een beter welzijn van 
de buurt. Een deel hiervan komt in het oude stationsgebouw.
De oude spoorweg wordt een fietspad en men zou graag een 
stuk industrieel erfgoed zoals het typisch dak van de spinne-
rij en de schouw willen integreren in de nieuwe wijk. 

Alles gebeurt in overleg met de buurt. In mei 2020 wordt 
een eerste masterplan voorgelegd en besproken.In november 
2021 starten ze met de werken. In de zomer van 2023 zouden 
de eerste woningen moeten gerealiseerd zijn en kan de site 
starten aan zijn tweede leven. 

Verhuis spinnerij en weverij

Nieuwe gebouwen

TASIBEL & KUNST/DESIGN

M HKA

In 2009 werd Tasibel gevraagd mee te werken aan de ten-
toonstelling ‘TEXTILES, kunst en het sociale weefsel‘ bij 
de heropening van het M Hka, Antwerpen. De tentoonstel-
ling toont kunstenaars die textiel als materiaal of  textiel 
gerelateerde concepten gebruiken. De tentoonstelling gaat 
zowel op het artistieke als op het economische belang in 
van textiel in Vlaanderen, dat teruggaat tot in de middel-
eeuwen, en maakt gebruik van lokale knowhow voor het 
produceren van een aantal nieuwe werken. Hedendaagse 
en historische werken uit België, Brazilië, Duitsland, India, 
Mali, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten tonen de internationale dimensie van 
zowel de tentoonstelling als van de esthetische en politieke 
vraagstukken die geassocieerd worden met het medium 
textiel. Tasibel werkte hiervoor samen met de Italiaan-
se kunstenaar Enrico David. de kunstenaar creëerde een 
motief  enerzijds gebaseerd op een ontwerp van Ugo Zovetti 
van Wiener Werkstatte en anderzijds een plugachtige vorm, 
die hij veranderde door er menselijke eigenschappen aan te 
geven. Tasibel plaatste dit motief  in een herhalend pa-
troon en produceerde een zo’n 18 meter lang doek, speciaal 
ontworpen op maat van de ronde zaal van het M HKA. Het 
doek bestaat uit linnen en sisal en is aangekocht door het 
museum  M HKA.

Werk van Ana Maria Gomez - La Cambre

Werk op ‘Collectible 2019’, Brussel 

SAMENWERKINGEN MET ONDERWIJS

Kunstopleidingen zoals ‘La Cambre’, Brussel of  Luca School 
of  Arts’, Gent kregen de kans via Tasibel kennis te maken 
met de textielindustrie en de grondstof  sisal. Naast handge-
weven proeven werden er soms ook industriële stalen uitge-
werkt. Dit resulteerde in mooie eindresultaten.

www.lacambre.be
www.luca-arts.be
https://www.lucatextielgent.be/

BRAM VAN BREDA
Gathering
The rug as a shared space.

Bram gebruikt voor zijn werk geweven materiaal waar men 
overgaat van de ene kwaliteit naar de andere. Deze stukken 
worden normaal als afvalmateriaal verwerkt. In de overgang 
ziet men de handeling van de wever en de toevoeging van de 
kunstenaar. Ieder stuk is uniek en reflecteert de menselijke 
handeling binnen het industriële proces.

www.bramvanbreda.be



UK en de devaluatie van de Britse pond en de bankencrisis 
voor een ernstige dip in de textiel. Enkele grote namen zoals 
Santens, UCO,..overleefden de crisis niet. Tasibel was deze 
keer gelukkig financieel stabiel genoeg om de storm te over-
leven... 

HERLOCALISATIE 

In 2013 verkocht Igor Mennes de grond en de gebouwen 
van Tasibel aan de sociale bouwmaatschappij ‘de Zonni-
ge Woonst’ in Hamme. Het project Tasibel werd door de 
Vlaamse regering goedgekeurd in het kader van het ‘Brown-
fieldconvenant’, waarbij oude industriële sites gelegen in een 
dorpskern een andere bestemming konden krijgen. Tasibel 
zou haar activiteiten in Hamme stelselmatig afbouwen in 
kader van de herlocalisatie van haar bedrijfsactiviteiten. In 
overeenkomst met ‘de Zonnig Woonst’ kon Tasibel nog een 
tijdje het gebouw huren. In 2016 verhuisde de spinnerij als 
eerste uit Hamme naar de spinnerij in Veurne. In 2019 was 
het de beurt aan de weverij om te herlocaliseren naar Kuur-
ne. Hamme verliest hiermee zijn laatste coryfee uit zijn lan-
ge textielgeschiedenis. 

DE NIEUWE TOEKOMST

De sociale woonmaatschappij ‘De Zonnige Woonst’ wil op 
de Tasibelsite van 5 ha een uniek project realiseren met een 
innoverende visie op sociaal wonen in de toekomst. Ze willen 
zorgzame buurten creëren die garant staan voor levenslang 
wonen. Meer flexibel wonen en vergrijzing worden hierbij 
een grote uitdaging. 
De site zal onderverdeeld worden in :1/4 sociale huisvesting, 
gerealiseerd door De Zonnig Woonst
• 1/4 residentieel wonen, waar woningen te koop worden 

aangeboden
• 1/4 zorggekoppelde woningen, beheerd door de vzw AS-

TOR voor 50 jaar
• 1/4 openbaar domein

 
In totaal zal er 55% groene ruimte zijn, naast een lokaal 
dienstencentrum, kinderdagverblijf, sociaal restaurant, the-
rapeutisch zwembad/fitness en kleinschalige commerciële 
ruimtes (bakker, krantewinkel..) voor een beter welzijn van 
de buurt. Een deel hiervan komt in het oude stationsgebouw.
De oude spoorweg wordt een fietspad en men zou graag een 
stuk industrieel erfgoed zoals het typisch dak van de spinne-
rij en de schouw willen integreren in de nieuwe wijk. 

Alles gebeurt in overleg met de buurt. In mei 2020 wordt 
een eerste masterplan voorgelegd en besproken.In november 
2021 starten ze met de werken. In de zomer van 2023 zouden 
de eerste woningen moeten gerealiseerd zijn en kan de site 
starten aan zijn tweede leven. 

Verhuis spinnerij en weverij

Nieuwe gebouwen

TASIBEL & KUNST/DESIGN

M HKA

In 2009 werd Tasibel gevraagd mee te werken aan de ten-
toonstelling ‘TEXTILES, kunst en het sociale weefsel‘ bij 
de heropening van het M Hka, Antwerpen. De tentoonstel-
ling toont kunstenaars die textiel als materiaal of  textiel 
gerelateerde concepten gebruiken. De tentoonstelling gaat 
zowel op het artistieke als op het economische belang in 
van textiel in Vlaanderen, dat teruggaat tot in de middel-
eeuwen, en maakt gebruik van lokale knowhow voor het 
produceren van een aantal nieuwe werken. Hedendaagse 
en historische werken uit België, Brazilië, Duitsland, India, 
Mali, Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten tonen de internationale dimensie van 
zowel de tentoonstelling als van de esthetische en politieke 
vraagstukken die geassocieerd worden met het medium 
textiel. Tasibel werkte hiervoor samen met de Italiaan-
se kunstenaar Enrico David. de kunstenaar creëerde een 
motief  enerzijds gebaseerd op een ontwerp van Ugo Zovetti 
van Wiener Werkstatte en anderzijds een plugachtige vorm, 
die hij veranderde door er menselijke eigenschappen aan te 
geven. Tasibel plaatste dit motief  in een herhalend pa-
troon en produceerde een zo’n 18 meter lang doek, speciaal 
ontworpen op maat van de ronde zaal van het M HKA. Het 
doek bestaat uit linnen en sisal en is aangekocht door het 
museum  M HKA.

Werk van Ana Maria Gomez - La Cambre

Werk op ‘Collectible 2019’, Brussel 

SAMENWERKINGEN MET ONDERWIJS

Kunstopleidingen zoals ‘La Cambre’, Brussel of  Luca School 
of  Arts’, Gent kregen de kans via Tasibel kennis te maken 
met de textielindustrie en de grondstof  sisal. Naast handge-
weven proeven werden er soms ook industriële stalen uitge-
werkt. Dit resulteerde in mooie eindresultaten.

www.lacambre.be
www.luca-arts.be
https://www.lucatextielgent.be/

BRAM VAN BREDA
Gathering
The rug as a shared space.

Bram gebruikt voor zijn werk geweven materiaal waar men 
overgaat van de ene kwaliteit naar de andere. Deze stukken 
worden normaal als afvalmateriaal verwerkt. In de overgang 
ziet men de handeling van de wever en de toevoeging van de 
kunstenaar. Ieder stuk is uniek en reflecteert de menselijke 
handeling binnen het industriële proces.

www.bramvanbreda.be



 
DIT KRANTJE KWAM TOT STAND 

• Dankzij de talloze ex-medewerkers van Tasibel, die door hun lange staat van dienst integraal deel uitmaken van de geschiedenis van Tasibel.
• Dankzij ex-werknemer Erik De Rijcke die ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Tasibel reeds een naslagwerk maakte over de rijke geschiedenis 

van Tasibel. Zijn opzoekwerk was onmisbaar voor dit krantje.
• Dankzij het zorgvuldig bewaarde archief  en het onuitputtelijke geheugen  van  de voormalige directiesecretaresse Chris Herssens.
• Dankzij de steun van Igor Mennes. 
• Redactie: Lieve Decorte - werkneemster Tasibel

•  ANDERE BRONNEN: 
 > www.zoleefdehamme.be
 > macrostudie over de touwindustrie in Hamme door Sofie Buyse
 > www.detijd.be archief
 > www.destandaard.be archief
 > Etwie, expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel erfgoed
 > ‘Arm Vlaanderen’, door August De Winne
 > ‘het nest van wuiten’ door Jef  Van Geert
 > ‘Textiel, groots verleden, beloftevolle toekomst’ door Victor-Hugo De Grijse
 > www.dhnl.org
 > ww.muhka.be
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BRASSERIE TASIBEL

BRASSERIE TASIBEL
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Zacht verkeer Aansluiting op regionaal fietsverkeer
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