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De koffiedynastie Hanssens
Jan Bart Van In, hoofdredacteur

Hanssens is een naam als een klok in de West-Vlaamse koffiesector en ver daarbuiten. In de jaren zeventig en
tachtig van de vorige eeuw was deze dynastie op zes plaatsen in Vlaanderen koffie aan het branden.
Vandaag zijn er nog drie telgen in de branche actief.
Grootmoeders koffie

Torenhof Eernegem

Koffie St-Michel in Antwerpen

Stamvader Norbert Nestor Hanssens was

Julien Hanssens (°1926), de oudste zoon

De koffieambities van Julien Hanssens,

vlasser. Dit combineerde hij met handel

van pionier Norbert Nestor, installeert in

bijgestaan door echtgenote Geneviève

in veevoeders en vanaf 1935 ook met

1964 een koffiebranderij op het domein

Vander Stichele, bleven niet beperkt tot

een handel in koloniale waren. Gelijktijdig

Torenhof in Eernegem. Dit domein van

Eernegem. In 1966 wordt hij eigenaar van

hiermee begon hij ook koffie te branden.

in totaal 2 hectare, met prachtige tuin en

Koffiebranderij St-Michel (met wortels

Na de Tweede Wereldoorlog legde hij

vijver, ligt langs de grote baan Torhout-

tot in 1880), gelegen aan Het Zuid in

zich nog uitsluitend toe op de koffie. Een

Oostende. Zijn vader kocht het domein al

Antwerpen. In een latere fase verhuist

eigen branderij werd opgestart onder

in 1957 aan. Het bedrijf zelf is gevestigd in

de onderneming naar het Asiadok in

de naam N. Hanssens-Debrabandere in

een fraai historisch gebouwencomplex,

de haven van Antwerpen. Daar leidt zijn

Gullegem (vandaag een deelgemeente

waarvan de eerste gebouwen al dateren

oudste zoon Hendrik Hanssens (°1958)

van Wevelgem), later omgevormd naar

van in de 17e eeuw.

een nv, die in 2017 met 3 medewerkers
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Grootmoeders Koffie. Vanaf 1960 zet
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een brutomarge realiseerde van 575.000

zijn jongste zoon Luc Hanssens dit

Het domein fungeerde vele jaren

euro. Het investeringsritme (574.500 euro

bedrijf verder. Op zijn beurt wordt die in

als brouwerij (tot in 1927) en als

in de periode 2015-2016) ligt de jongste

1987 opgevolgd door Patrick Hanssens

recreatieoord met herberg. Die laatste

jaren hoog bij Koffie Sint-Michel.

en echtgenote Vinciane Pattyn. Zij

twee activiteiten zijn in 1966 opgegeven.

In de jaren ’70 wordt Julien Hanssens ook

zijn vandaag de zaakvoerders van een

Vanaf 1983 zet Pieter Hanssens, de

eigenaar van Carlo Koffie in Sint-Niklaas,

bloeiende onderneming, die tot de

tweede zoon van Julien, zijn schouders

maar deze zaak is ondertussen stopgezet.

West-Vlaamse top-3 van de koffiesector

onder Koffiebranderij Torenhof, én

behoort. In de persoon van Nicolas

onder de (geslaagde) restauratie van

Hanssens (4e generatie) is de continuïteit

de site, die sinds 1985 geklasseerd is als

Ook Antoon Hanssens (°1931), de op

bij Grootmoeders Koffie een feit.

monument. Als gedreven vakman legt

één na oudste zoon van Norbert Nestor,

Pieter zich voornamelijk toe op eigen

baant zijn eigen weg in de koffiebusiness,

Arabica-mélanges, die vooral in de regio

met de overname van Koffiebranderij

hun klanten vinden. Door de overname

De Draak (actief sinds 1864) in het

van Koffies Van Den Berghe en Koffies

kloppende hart van Gent. Dat was in

Planckaert kon Pieter Hanssens zijn

het begin van de jaren ’60 van de vorige

afzetmarkt verruimen. Verder zorgde de

eeuw. In een volgende stap wordt ook

overname van een verdeler van espres-

koffiebedrijf De Arabier uit Sint-Niklaas in

somachines in 2013 voor een verdere

de branderij in Gent geïntegreerd. Later

uitbreiding van het

geeft Antoon de fakkel door aan zoon

klantenbestand en

Paul Hanssens, maar die overlijdt in 1989

voor een product-

op 32-jarige leeftijd. Vanaf 1996 ontfermt

verruiming. Pieter

de familie Scheerlinck zich over De

wordt bijgesprongen

Draak, die vandaag met de combinatie

door zijn vrouw Ann

van een branderij, een winkel en een

Adriaens. Torenhof

horecazaak, nog altijd een vaste waarde

zit in vergevorderde

is in Gent en omstreken. In 2010 werd De

besprekingen voor

Draak ook eigenaar van koffiebranderij

deelname aan een

Van Overstraeten uit Waregem.

verkoopplatform in
China.

De Draak in Gent
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Sara uit Leupegem
Marc Hanssens (geboren in 1933), de
derde zoon van stamvader Norbert
Nestor, nam in het midden van de jaren
’60 van de vorige eeuw de koffiebranderij
Sara uit het Oost-Vlaamse Leupegem
(Oudenaarde) over van de gebroeders
Van De Fonteyne. Hij verplaatste de firma
eind de jaren ’60 naar het West-Vlaamse
Vichte. Na het vroege overlijden van
Marc Hanssens in 1987, wordt de koffiebranderij nog enige jaren verdergezet
door dochter Caroline Hanssens. In
1991 kwam de branderij in handen van
de familie Deprez, die de zaak vandaag
met succes verder uitbouwt onder de
merknaam Viva Sara.

Opmerkelijk: de nakomelingen van
pionier Norbert Nestor Hanssens hebben
altijd onafhankelijk en totaal los van
elkaar hun eigen koffiebedrijf en merk
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vormgegeven en uitgebouwd. Ook de
drie telgen die vandaag nog actief zijn
in Gullegem, Eernegem en Antwerpen,
werken op geen enkele manier samen,
ook niet in de aankoop van grondstoffen.
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Bron: diverse vertegenwoordigers van de
familie.
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