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De Textielnijverheid in Deerlijk
tussen grofweg 1950-1970
___________________________________________________________________________

In 1965 schreef wijlen burgemeester Albert Windels:
Wie over Deerlijk spreekt, spreekt over textielnijverheid. De
welstand van onze bevolking is voor een belangrijk deel te
danken aan de bloei van de belangrijkste nijverheid uit het
Kortrijkse. Immers, ongeveer de helft van de bevolking van
Deerlijk en St.-Lodewijk, verdient rechtstreeks of onrechtstreeks zijn brood in onze textielnijverheid. Een eigenaardig
verschijnsel, dat wij in de andere belangrijke textielcentra Gent en St.-Niklaas - niet kennen, is het feit dat naast omvangrijke bedrijven, ook middelmatige en vooral kleine textielbedrijven standhouden en zich zelfs uitbreiden. … Ondanks het
feit, dat men in vele kringen aanneemt, dat de kleine bedrijven in de toekomst zullen verdwijnen, zien we dat de kleine en
middelgrote bedrijven nog altijd renderen. Wij zijn er zelfs van
overtuigd dat er ook een ganse schare van middelgrote en
kleine textielbedrijven zullen blijven renderen, waarvan sommige zich zullen verder ontwikkelen tot grote bedrijven.
Was Deerlijk vroeger hoofdzakelijk een landbouwgemeente,
nu kwam de textielnijverheid (hoofdzakelijk weverijen) op de
eerste plaats. De landbouw bleef nochtans sterk vertegenwoordigd met 268 boerderijen, bewoond door ongeveer
1.300 inwoners van de 9.477 in 1964.
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Iedereen kent de spreuk “Ieder huisje heeft zijn kruisje”. Wel,
tussen 1950 en 1970 kon men in Deerlijk bijna zeggen: “Ieder
gebouwtje heeft zijn getouwtje”.

Een telling van “Handel-Nijverheid-Ambachten” op 31 december 1949 noteerde 81 weverijen, ingedeeld in:
- Meubelstof (nijveraars): 11
- Meubelstof (t’huisweverijen): 1
- Fluweel-Tapijten (nijveraars): 8
- Fluweel-Tapijten (t’huisweverijen): 1
- Matrastijk-Damast (nijveraars): 13
- Matrastijk-Damast (t’huisweverijen): 3
- Confectiegeweefsels (vichy, pyjama, popeline, werkkledij)
Nijveraars: 16
- Confectiegeweefsels (t’huisweverijen): 5
- Linnengoed (handdoeken, neusdoeken, lakens): 16
- Linnengoed (t’huisweverijen): 3
- Priester-Singels (nijveraars): 1
- Voeringen (doublures) Nijveraars: 2
- Gordijnstof (voile) Nijveraars: 1
Toen waren er dus 13 thuiswevers en dat zou op 5 jaar verdrievoudigen!
Een telling van 1954 vermeldde 38 thuisweverijen en 64 weverijen of 102 in totaal. In 1960 waren er respectievelijk 31 thuiswevers en 56 weverijen, samen 87. In 1965 waren er 39 en 62,
samen 101. Daarnaast waren er in 1965 ook nog 8 Confectie
Werkplaatsen, zoals o.a. Téoline.
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In de periode vanaf 1960 begon men voor een betere uitstraling en bekendheid aan PR te doen. Men week af van de familienaam om het bedrijf naar buiten te brengen en koos voor
meer klinkende namen zoals: Castimir, De Deerlijkse, Devantex, Etvelor, Francar, Furnisilk, Movelta, Nuto, Tapijtweverij, Unitis, Utexmo en Velouta.

Er waren 2 types “thuiswevers”. Degenen die voor den brode
weefden en anderen die het als bijverdienste deden naast
hun hoofdtaak. Zo waren er bv. landbouwers die thuis 1 of 2
getouwen hadden staan.
In Deerlijk was er ook een Picanol avant la lettre, nl. de firma
wed. Jerôme Lefebre in de Braamakkerstraat 24a. Hier werden weefgetouwen gemaakt.
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Jacquardweefgetouw Gebr. Lefebre Deerlijk
in Weverijmuseum Geldrop, 2005
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Willy Adyns, Heirweg op Kortrijk 1O7 en Maurits Debakker
(firma Debatex), Kassei op Vichte 198 (nu Braamheuvelstraat)
vervaardigden textielmachienen.

Voormalige firma Debatex
Joseph Bruggeman uit de Braamakkerstraat en Dewaele en
Vanpanteghem uit de Hoogstraat waren Jacquardmonteerders.
Er waren 5 Ververijen - Veredeling (Textiel), 3 vlasroterijen en
41 vlashandelaars.
Om de textielgoederen proper te houden kon men terecht in
3 wasserijen: Sneeuwwitje, Puritas en Zonneschijn.
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In de wasserij worden klanten bevredigd!
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Er was natuurlijk ook de aan textiel gerelateerde nijverheid:
- Confectie Werkplaatsen: 8
- Hoeden en klakken: 5
- Kleermakers en Kleerstofwinkels: 12
- Naaiartikelen: 2
- Naaimachienen: 3
- Textielwinkels: 24, waaronder klinkende namen als In ’t
Wit Schaap, ’t Schipke, Multitapis, Confecta, ’t Kapelleke,
‘T Modehuis, Ooievaar, Textila, Téoline en Danitex.
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Om terug te keren naar het begin: Burgemeester Windels had
het over: … dat men in vele kringen aanneemt, dat de kleine
bedrijven in de toekomst zullen verdwijnen, … Welnu, die vele
kringen kregen gelijk en de textielnijverheid deemsterde stilletjes weg. Vanaf de jaren 1970-75 kwamen er geen
(thuis)weverijen meer bij. Velen bolden uit bij gebrek aan opvolging of werden opgeslokt door de “groten”.
__________________________________________________
De “Coronatijd” werd het ideale moment om eventuele restanten van al deze textielgebouwen op te zoeken. Door de
“lockdown” waren niet-essentiële verplaatsingen verboden,
maar bewegen, o.a. met de fiets, was wel toegelaten. Dus
nam heemkringcoördinator Jan zijn fiets en zette zich in beweging, hetzij traag, op zoek naar “relikwieën” van onze vergane glorie. Na 1 volle dag en 2 namiddagen zat de “Ronde
van Deerlijk” erop en had hij er een 60-tal in kaart gebracht.
Textielgebouwen hebben meestal dezelfde bouwstijl, namelijk een sheddak, en zijn dus relatief gemakkelijk terug te vinden. Later zette men gewone rechthoekige gebouwen,
meestal gedekt met rode golfplaten.
Een sheddak, ook zaagdak of zaagtanddak genoemd, is een
dakvorm in de vorm van een omgekeerde handzaag. Het dak
bestaat uit een reeks evenwijdige zadeldaken met ongelijke
schilden. De nokken zijn oost-west gericht. De schilden op het
noorden gericht zijn veel steiler dan die op het zuiden en zijn
voorzien van glasramen in plaats van pannen.
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Door de enorme glaspartijen viel er veel licht binnen (de tllamp stond nog in zijn experimentele fase) en had men geen
last van de zon.
Om even ons geheugen op te frissen: de zon staat op ’s morgens in het oosten om dan via het zuiden het westen te bereiken waar ze ’s avonds ondergaat. Dus de zon staat nooit in
het noorden. Waarom de geheugenopfrissing? Op een nu nog
bestaand gebouw in Deerlijk zijn de glaspartijen op het zuiden
gericht! Was men tijdens het metselen het noorden kwijt?
Een van de grote nadelen van zo’n dak is het onderhoud en
de waterinsijpeling. Door de vele hoeken en goten én het vele
glas (hagelstenen) ontstonden al vlug lekken. Met de opkomst van de tl-buizen minderde de bouw van sheddaken. Nu
zijn ze weer “in de mode”. Immers, als men ze bouwt zoals op
die ene plek in Deerlijk, nl. op het zuiden gericht, worden de
immense glasramen nu vervangen door zonnepanelen.
“Sheddak” is etymologisch te verklaren als “dak van een
shed” (shed: Engels voor loods, keet) of als “schaduwdak”
(shade: Engels voor schaduw).

Vb. van 12 sheddaken, verborgen achter ‘n nieuwe gevel
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Los de filipinne op en win*!
Let wel: 1 deelname/adres!
1
2
3
4

5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Hierna vind je de 18 op te lossen vragen voor de filipinne.
Opgelet: neem de letter IJ als I en J (dus 2 letters) en niet als Y.
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1) Naam van de voetweg tussen de Fabriekstraat en de Olekenbosstraat?
2) Familienaam van de garage op de hoek van een voetweg
en de Olekenbosstraat?
3) Wat is het hoogste huisnummer (pare kant) in de Olekenbosstraat op grondgebied Deerlijk? Vul het laatste cijfer van
het getal in letters in. Bv. 214: dus VIER invullen.
4) Naam van de nieuwe KMO-zone tussen de Vichtesteenweg
en de Hazewindstraat?
5) Als je bij onderstaande borden komt, zie je aan de gebubbelde gevel links ervan 2 kleine bordjes bevestigd: een wit
met een camera erop afgebeeld en een groen.
Welke 2 hoofdletters staan er op het groene bordje?

6) Wat is het opschrift van de fabriek op de hoek van de Waregemstraat - Sint-Rochusstraat?
7) Waar staat dit gebouwtje? Vul in letters het huisnummer in.
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Vroeger weefde men hier effen weefsels, dus enkel ketting en
inslag zonder motief. Toen men overstapte naar Jacquard en
dus voor “den dessin” “kartons” nodig had en deze “kartons”
boven het getouw hingen, bouwde men een verhoog boven
het dak, ‘n kwestie van heel het dak niet te moeten verhogen.

8) Wegwijzers Kerkstraat-Otegemstraat. Naargelang de richting van waar men komt, kan men naar 6 of 7 bedrijven rijden. Vul de 2de familienaam in van de respectievelijke 2de of
3de wegwijzer (van boven te beginnen).
9) Naam van de straat waar deze sheddaken gelegen zijn?
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10) Wat is er “misplaatst” in de reclame van Wasserij Zonneschijn (de reclame staat in het bovenstaande artikel)?
11) Huidige naam van de vroegere tapijtweverij recht over
het vroeger café “Terminus”, nu bakkerij? Er zijn hier 2 verenigingen gehuisvest.
12) De eerste familienaam van de weverij links in de Waregemstraat (richting Waregem) tussen de Evangelieboomstraat en de Bilkenstraat?
13) Naam van de industriezone op grondgebied Vichte vlak
over de Oude Vichtestraat?
14) Hoogstraat 38: het 2de woord onder de voornaam en de
familienaam in het glasraam boven de garagepoort.
15) Vanuit welke straat kan je dit opschrift zien?
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16) Wat is het opschrift op de schoorsteen?
17) Het derde woord uit de naam van de voetweg komende
van grondgebied Zwevegem?
18) Naam van de voetgangers/fietsbrug over de Ringlaan
N36?
__________________________________________________
Schiftingsvraag: a) met hoeveel gingen “ze” vroeger naar de
botermarkt? b) hoeveel doen er mee aan deze wedstrijd?
Uit “De Liedjeskist”:
Vier weverkes zouden ter botermarkt gaan
En de boter die was er zo diere
Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas
En ze kochten een pond sa vieren
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En ze kochten een pond sa vieren
En als zij dat boterken hadden gekocht
Zij hadden er vier platelen
Zij spraken dar vrouwken zo vriendelijk aan:
Sa vrouwken en wil het ons delen
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
Sa vrouwken en wil het ons delen
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Het vrouwken dat sprak: ja, dat zal ik wel doen
Ja, zo wel als een vrouwken vol eren
Want ik wete wel wat er de weverkens zijn:
En de weverkens zijn er geen heren
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En de weverkens zijn er geen heren
Wat zouden de weverkens heren zijn
Zij en hebben er huize nog erven
En kruipt er een muiskens in hunne schapraai
Van hoger zo moet het er sterven
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
Van honger zo moet het er sterven
En als dan dat muisken gestorven zal zijn
Waar zullen zij het begraven?
An onder de weverkens hunne getouw
En het grafken zal rooskens dragen
Schiet spoele sjerrebekke spoel-sa
Djikke djakke kerre koltjes klits klets
En het grafken zal rooskens dragen
__________________________________________________
Stuur je antwoorden samen met je gegevens naar erfgoed@deerlijk.be of deponeer ze in de bus van het Gemeentehuis, Harelbekestraat 27 ter attentie van Dienst Erfgoed en dit t.e.m. 1/11/20.
*Uit alle correcte antwoorden worden Deerlijkbons verloot.
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Ontdek onze Textielroute
Reis langs Deerlijkse textielhaltes!
Op de kaart geven groene bolletjes de plaatsen aan waar nog
restanten te zien zijn van het Deerlijkse textielverleden. Hetzij
nog het volledige gebouw, hetzij aftekeningen van het sheddak op de muren van de buren, hetzij gebouwen met een
“moderne” voorgevel waar achter nog de sheddaken te zien
zijn, enzovoort. Zo zal je tijdens de trip langs een 30-tal “relikwieën” passeren van de nog circa 60 bestaande.
Tijdens het fietsen/afstappen of voor de dappere stappers:
AUB kijk gerust even rond,
maar houd het veilig voor jezelf én de ander!

1,5 meter

Gelieve je aan de geldende coronamaatregelen te houden.
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1/ TEXTIELROUTE IN KAART
Zie in het midden van deze brochure
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2/ TEXTIELROUTE IN WOORD
Startpunt: Parking Gemeenschapscentrum d’Iefte
We vertrekken via de Hoogstraat (filipinnevraag 14) richting
Waregem.
We slaan rechts de Sint-Rochusstraat (vraag 6) in om vervolgens rechtdoor te rijden in de Sint-Rochusweg (vraag 11).
Op het einde rijden we links de Vichtesteenweg op richting
Vichte en slaan juist vóór de carpoolparking (bijna tegen de
verkeerslichten) een spiksplinternieuwe voetweg in (vraag 4).
Dan houden we rechts aan, nemen een pittoresk bruggetje
over de Wijmelbeek en bereiken zo de Vichtestraat, ongeveer
ter hoogte van “Den Osse”.
We slaan links af, blijven de Vichtestraat volgen en komen zo
in de Waregemstraat. Aan de Waregemstraat naar links richting Centrum en vervolgens rechts de Paanderstraat in.
Verderop in de Paanderstraat rechtsaf (2de zijstraat) naar de
Roelskouter en via de Beek- (links) en Boelarestraat (rechts)
naar de Weverijstraat (rechts) richting Waregemstraat.
Aan de Waregemstraat slaan we links af richting Waregem tot
aan huisnummer 393 waar we het “Hof van Brabantpad” nemen en een eind verder rechts het “Oosterlinckbospad” in
richting Amerlinckweg.
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Aan de Desselgemknokstraat gekomen slaan we rechtsaf en
dwarsen de Desselgemse steenweg.
We vervolgen de Desselgemknokstraat tot aan een kruispunt,
waar we rechts de Evangelieboomstraat in rijden.
Terug aan de Waregemstraat (vraag 12) gaat het links richting
Waregem tot aan de Bilkenstraat, die we rechts in slaan.
Op het einde van de Bilkenstraat rechts de Nieuwenhovestraat (vraag 5) in en via de Nijverheidslaan naar de Breestraat.
We kiezen voor een aangepaste versnelling en rijden de E17brug over. Bijna beneden links de Kleine Klijtstraat en verder
rechts de Hoekstraat in (vraag 7).
Op het einde rechts via de Vichteknokstraat naar de Belgiek.
Aan het kruispunt van de Belgiek - opgelet, de Vichteknokstraat heeft geen verkeerslichten - steek je over en sla direct
links de Oude Vichtestraat in, tussen de voormalige bakkerij
Roose en café ’t Kruiske.
Aan het eerste kruispunt (vraag 13) rechtsaf om vervolgens
aan de rotonde rechtdoor te rijden, een voetweg in.
Op het einde rechts naar een andere voetweg om zo in de
Lendedreef te komen; ga rechtdoor naar de Olekenbosstraat
(vraag 2).
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We slaan rechtsaf en eventjes verder naar links naar de Fabrieksstraat.
Waar deze straat naar links draait, rijden we rechts een voetweg in (vraag 1).
Terug in de Olekenbosstraat naar links waar je even verder
links het pop-up café (énkel op 13/09/20 en onder voorbehoud) ziet, waar je vraag 10 (niet op kaart) kan oplossen.
Wie genoeg heeft aan zien, rijdt door; andere stappen binnen. We verlaten het café, volgens goesting, en rijden links
richting Belgiek.
We slaan links de Wafelstraat en wat verder rechts de Braamheuvelstraat in.
Aan de Gaverbeek gekomen, links de voetweg “Karpelstraatje” in.
Aan het kruispunt van de Lisbonnastraat, Pontstraat en Klijtstraat gekomen, slaan we linksaf de Klijtstraat in.
Net over het huis, nummer 179, slaan we links de voetweg
“Marktweg” in richting Olekenbosstraat.
Daar gekomen, rechtsaf richting Sint-Lodewijk (vraag 3).
Op het einde rechts de Kerkstraat in (vraag 8) naar Sint-Lodewijk Centrum. In het begin van de Kerkstraat zie je HET sheddak op de rechterzijde volledig op het zuiden gericht!
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Aan de kerk gekomen links de Kapelstraat in en eventjes verder links de Oude Pastoriestraat in.
We blijven deze straat volgen en op het einde gaan we naar
rechts, de “Pastorieweg”, om wat verder terug naar rechts te
rijden het “Twintig honderdpad” in.
Aan de Kapelstraat gekomen, sla linksaf richting Koevoet
(vraag 15).
Aan de Otegemse steenweg slaan we rechtsaf richting Zwevegem en ter hoogte van huis met nummer 435 rechts (wegwijzer tuinen Verkest).
We houden links aan en op het einde slaan we rechtsaf om zo
via een voetweg (vraag 17) terug op grondgebied Deerlijk te
komen.
Op het einde van de voetweg rijden we links en komen terug
op een voetweg uit: “Puidennestpad”.
Langs de sportvelden bereiken we de Oliebergstraat.
Aan de Oliebergstraat linksaf, en gekomen op het kruispunt
met de Pladijsstraat, steken we de Oude Heerweg over.
Verderop links, naar de Vanneste-Verweestraat (vraag 16).
Aan de Oudenaardse heerweg slaan we links af en volgen
links tot we rechts een voetweg zien, het “Klein Veerkenpad”.
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Aan de Pladijsstraat gaat het nu rechts richting Statiewijk.
Ter hoogte van het tankstation op die wijk rijden we links de
Stasegemstraat in en volgen die tot vlak vóór de spoorwegovergang of “den travers”.
Daar slaan we de straat “Eiktronk” rechts in richting Deerlijk.
Gekomen in de Gaversstraat blijven we die links volgen en
steken de Ringlaan N36 over via een brug (vraag 18).
Net over de brug komen we in de Marquettestraat en slaan
rechts af richting Ringlaan N36 en dan links de Heulselaan in
om via een voetweg de Poekelaan te bereiken (vraag 9).
We slaan rechts de De Cassinastraat in en eventjes verder,
over de Roterijstraat, nogmaals rechts een nieuwe straat in
en rijden door een nieuwe verkaveling.
We houden links aan en komen terug in de De Cassinastraat.
Daar aangekomen gaan we rechts naar de Stationsstraat waar
we links naar de lichten rijden.
Aan de lichten links en via de Kortrijkse heerweg naar de Olmenstraat, die we in slaan.
Op het einde, kruispunt met de Harelbekestraat, steken we
die over en rijden rechts naast de gebouwen van de boerderij
de voetweg “Kleinharelbekepad” in.
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We volgen deze voetweg om zo in de Achterstraat te komen,
die we verder volgen.
We passeren de Vrijputstraat en slaan de Blauwvoetstraat in.
Het einde van de Blauwvoetstraat gaat aan brievenbus 20
over in een voetweg en zo bereiken we de Beverenstraat.
We fietsen de Beverenstraat rechts in tot we de firma “Manutti”, huisnummer 13-17, zien en slaan links af woonerf
“Biesbeke” binnen.
Halverwege Biesbeke rijden we rechts naar de parking van het
Bockor Sportcentrum, vroegere weverij Ovelacq, en bereiken
zo de Hoogstraat en komen terug aan het startpunt.
Eindpunt: Parking Gemeenschapscentrum d’Iefte

_________________________________________________
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3/ TEXTIELROUTE IN BEELD
Ontdek textielrelikwieën langs de route!
1. Hoogstraat

2. Sint-Rochusstraat

3. Sint-Rochusweg
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4. Vichtesteenweg: zelfde fabriek als 3

5. Vichtesteenweg

6. Nieuwe verkaveling Vichtesteenweg

7. Vichtestraat: zelfde fabriek als 6
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8. Hazewindstraat, zicht vanuit de Vichtestraat

9. Waregemstraat

10. Waregemstraat, 64

11. Paanderstraat
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12. Paanderstraat

13. Paanderstraat

14. Weverijstraat

15. Waregemstraat
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16. Waregemstraat: zelfde fabriek als 15

17. Evangelieboomstraat

18. Nieuwenhovestraat

19. Geeststraat
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20. Geeststraat: zelfde fabriek als 19

21. Nijverheidslaan

22. Kleine Klijtstraat

23. Hoekstraat
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24. Oude Vichtestraat: 1ste en 2de weefkot; 3de weefkot zie 18

25. Oude Vichtestraat: zie ook foto 31

26. Oude Vichtestraat

27. Hoek Lendedreef, Vichte - Olekenbosstraat
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28. Hoek Lendedreef, Vichte - Olekenbosstraat idem 27

29. Hoek Olekenbosstraat – Marktweg

30. Fabriekstraat

31. Olekenbosstraat: zie 25; weefkot achter huis weg op 16/06

37

32. Braamheuvelstraat

33. Braamheuvelstraat

34. Hoek Tapuitstraat - Pontstraat

35. Klijtstraat
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36. Olekenbosstraat 19, Vichte

37. Olekenbosstraat 2, Vichte

38. Olekenbosstraat, Vichte

39. Kerkstraat: sheddaken gericht op het zuiden!
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40. Zicht vanuit het Twintig honderdpad

41. Kapelstraat

42. Otegemse steenweg: zelfde fabriek als 41

43. Vanneste-Verweestraat
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44. Pladijsstraat

45. Pladijsstraat: zelfde fabriek als 44

46. Pladijsstraat

47. Pladijsstraat
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48. Sint-Jozefsweg

49. Oudenaardestraat, Stasegem

50. Zicht vanop de fietsbrug over de Ringlaan N36

51. Zicht vanop de fietsbrug over de Ringlaan N36
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52. Poekelaan

53. Zicht vanuit de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat

54. Zicht vanuit de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat

55. Zicht vanuit de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat
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56. Stationsstraat

57. Harelbekestraat

58. Harelbekestraat

59. Kortrijkse heerweg
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60. Kortrijkse heerweg

61. Kortrijkse heerweg

62. Hoek Kortrijkse heerweg - Marquettestraat

63. Zicht vanuit woonerf Biesbeke
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64. Hoogstraat

__________________________________________________

Wil je graag op de hoogte worden gehouden van
onze Deerlijkse erfgoedactiviteiten?
Bezorg jouw contactgegevens via:
Dienst Erfgoed, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk
(achteraan - onderin het Gemeentehuis),
tel: 056 69 47 39, e-mail: erfgoed @deerlijk.be
Heemkring Dorp en Toren vzw, Archief Leon Defraeye
http://www.dorpentoren.be/
René De Clercqgenootschap vzw, Archief en Museum René De Clercq
http://www.renedeclercq.be/
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