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Hoedje af voor

Tekst: Mischa Bludts
Foto's: Victoriano Moreno, RR

In deze rubriek belichten we een winkel 
of vakman die je vroeger overal in Ant
werpen kon vinden, maar nu zowat uit 

het straatbeeld is verdwenen. 

De LAATSTE 
der MohikAnen

DE VROEY HATS
In Deurne, vlak bij het Rivierenhof, bevindt zich 
een van de laatste hoedenwinkels in Antwerpen. 

De Vroey Hats werd in 1947 door Lena De Vroey op-
gestart en tegenwoordig met veel passie uitgebaat 

door haar schoondochter Nadine Noeyens. Hier wor-
den nog hoeden op maat van je feestelijke outfit ge-
maakt. Nadine toont ons hoe dat in zijn werk gaat.
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rond het Centraal Station, want toen hadden de 
mensen nog geen auto en dus kwamen ze met de 
trein hun inkopen doen.”

Met de bus
In de jaren zestig begon Lena De Vroey ook met 
het zelf maken en verkopen van hoeden. Zo leerde 
Bruno Somers, de zoon van Lena en de latere 
echtgenoot van Nadine, er vanaf zijn zestiende het 
vak. “Net zoals iedereen wilde hij een centje bij-
verdienen en in zijn geval was dat met het maken 
van hoeden.” Hij kreeg de smaak te pakken en leg-
de zich algauw toe op het ontwerpen. 
In de jaren negentig verhuisde De Vroey Hats naar 
de huidige locatie. “Dat was handiger voor mijn 
schoonmoeder. Ze woonde toen al in Schilde en 
kon niet met de auto rijden. Naar Deurne kon ze 

“Mindfulness met een 
concreet resultaat”

Leerkracht Ann Cluyts:

Leerkracht hoeden
maken Ann Cluyts

komt bij Nadine
enkele stoffen kopen.

“Lena was aanvankelijk leerkracht snit en naad, 
maar dat vond ze maar niks en toen is ze bij een 
tante aan de slag gegaan die materiaal voor hoe-
den verkocht. Dat was destijds niet zo uitzonder-
lijk, toen waren er bij wijze van spreken meer hoe-
denwinkels dan bakkers. Na de Tweede Wereld-
oorlog trok ze met haar spaargeld naar een 
groothandel in Brussel. Vervolgens ging ze met 
de tram naar Turnhout, waar ze haar inkopen 
aan haar eerste twee klanten verkocht. Met de 
winst ging het weer naar Brussel enzovoort”, 
weet Nadine (59).
Later opende ze samen met haar broer en haar 
echtgenoot een winkel in Antwerpen. “Dat was in 
de Willem Linningstraat, vlak bij de Carnotstraat, 
waar nog verschillende andere hoedenwinkels 
waren. In die tijd bevonden er zich heel wat zaken 
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maar ik doe het bijzonder graag.” 
Particulieren kunnen in De Vroey Hats terecht 
voor alle benodigdheden om een hoed te maken, 
maar niet voor een afgewerkt exemplaar. “Dat is 
helaas veel te tijdrovend, want mensen zijn het 
niet meer gewend om een hoed te kopen. We 
brengen weliswaar twee keer per jaar een eigen 
collectie voor huwelijken en andere feestelijke ge-
legenheden uit, maar die wordt in andere winkels 
zoals Dianna David in Meise verkocht.”
Concreet verkoopt De Vroey telkens één model dat 
dan als een soort uithangbord fungeert. “Als ie-
mand bij Dianna David dan bijvoorbeeld een suite-
jurk koopt en er dat hoedje bij wil, dan bezorgen 
ze me een staaltje van de jurk zodat we die hoed 
in dezelfde kleur op maat kunnen maken. Hele-
maal assorti en gepersonaliseerd dus.”
Nadine heeft de trein van het internet niet gemist, 
want ook voor haar is de webshop erg belangrijk 
geworden. “Vanuit heel Europa worden er via die 
weg bestellingen hier geplaatst. Zonder onze web-
shop zouden we niet kunnen overleven.”

Royals
Verder werkt De Vroey ook voor onder meer stu-
denten van de Antwerpse Modeacademie, ontwer-
pers, bruidswinkels, internationale theater- en 
operagezelschappen en onrechtstreeks zelfs voor 
het Belgische koningshuis. “We hebben lang nauw 
samengewerkt met hoedenontwerper Christophe 
Coppens, van toen hij er als student mee begon tot 
hij in 2012 besloot om zich toe te leggen op beel-
dende kunst. Voor hem hebben we duizenden 
hoeden gemaakt, onder andere voor koningin 
Paola.” 
En ook de Nederlandse royals zijn vertrouwd met 
De Vroey Hats. “Zelf zijn ze hier natuurlijk nooit 
geweest, maar een hofdame kwam voor het huwe-
lijk van Willem-Alexander en Maxima heel wat 
materiaal kopen. Vlak voor de plechtigheid bleek 
dat er toch nog iets ontbrak en hebben ze hun per-
soonlijke chauffeur naar Deurne gestuurd”, lacht 
Nadine. 
Ze toont de fotograaf hoe een hoed eigenlijk wordt
vervaardigd. “Ik wist in het begin helemaal niet 
hoe dat moest. Maar door mijn man het te zien 
doen, heb ik het geleerd. Je kan het vergelijken 
met koken: als je je moeder vaak genoeg in de 
keuken aan de slag ziet, dan leer je het zelf uitein-
delijk ook.”

Tijdens het interview komt een vriendin van Na
dine de winkel binnengestapt. Ann Cluyts woont 
in Geel en is leerkracht hoeden maken aan het 
CVO VTI (volwassenenonderwijs) in de Te Boe
laerlei in Borgerhout. “Ik ben toevallig met het 
maken van hoeden begonnen, nadat mijn echt
genoot me in Gazet van Antwerpen een adver
tentie van het CVO had laten zien. En nu geef ik 
dus zelf al vijfentwintig jaar les.” Een opleiding 
hoeden maken bij het CVO duurt drie jaar, met 
telkens een halve dag of avond les per week. 
“Het is een erg populaire cursus, waar mensen 
van alle leeftijden aan deelnemen. De hoed zit 
duidelijk weer in de lift.” En sommigen hebben er 
heel wat voor over. “Een van mijn studenten 
komt uit Hilversum en zit elke week ettelijke uren 
op de trein. In Nederland heb je namelijk geen 
echt volwassenenonderwijs. Hoeden maken is 
een creatieve uitlaatklep, een soort mindfulness 
met een concreet resultaat zeg maar. Techniek 
is natuurlijk belangrijk, maar binnen dat kader 
kan je er alle kanten mee uit. En sommigen gaan 
er nadien mee verder en maken er bijvoorbeeld 
hun bijberoep van.”  En dat De Vroey Hats zich in 
de buurt bevindt, is een pluspunt. “Online iets 
kopen is één ding, maar het is toch veel beter 
dat mijn studenten al die verschillende stoffen 
hier echt kunnen voelen.”
www.cvolierborgerhout.be

makkelijk de bus nemen. Daar heeft ze tot haar 69ste 
de zaak uitgebaat.” 
In die periode had Nadine zelf om de hoek van de Ter 
Rivierenlaan een eigen hoedenwinkel. “Ik wilde nog 
niet meteen met mijn schoonmoeder samenwerken 
en het eerst zelf eens proberen.” Maar later stapte 
Nadine toch in de zaak. “Toen werkten hier nog twee 
meisjes, samen met mijn man, met wie ik veertig jaar 
ben samen geweest. Hij deed ook de baan om modis-
ten te bezoeken. Maar sinds hij vorig jaar is overle-
den, doe ik alles alleen. Het is hard en veel werken, 

“Een Nederlandse hofdame 
kwam hier voor het huwelijk 
van Willem-Alexander en 
Maxima heel wat materiaal 
kopen. Vlak voor de 
plechtigheid bleek dat er toch 
nog iets ontbrak en hebben ze 
hun persoonlijke chauffeur 
naar Deurne gestuurd”
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1.De hoed wordt
van de mal
verwijderd.

2. Het overbodige
stro wordt wegge

knipt en de rand
wordt afgewerkt

met metaaldraad.

3. Nadine stikt de
rand van de hoed
af. Daarna wordt

het entreelint
ingenaaid en wordt

de bol op de rand
vastgemaakt,

waarna versiering
wordt aangebracht.

ke week wel op de voorpagina van de krant, mét 
een hoedje. Toen zette iedereen tijdens bijvoor-
beeld een huwelijk een hoed op, van een metse-
laar tot een dokter.”

Grote droom
Hoe het verder moet met De Vroey Hats als Nadi-
ne zelf ouder wordt? De opvolging is alles behalve 
verzekerd. “Ik heb twee zonen, maar de ene heeft 
een belangrijke functie bij SD Worx en zijn broer 
werkt als jurist. Ze zullen het bedrijf dus niet over-
nemen.” 
Maar Nadine is voorlopig niet van plan om te stop-
pen met hoeden maken. “Ik zou niet weten wat ik 
anders zou moeten doen, zeker niet sinds mijn 
echtgenoot is overleden. Anders zou ik toch maar 
alleen thuis zitten. Nu praat ik nog geregeld met 
klanten die vaak vrienden zijn geworden en dat 
sociale contact kan ik, net zoals het creatieve as-
pect, niet missen.”
Nadine zit bovendien nog vol plannen. “Ik zou de 
zaak heel graag verhuizen naar een groter pand 
met niet alleen de winkel en het atelier onder één 
dak, maar waar ook ruimte is voor workshops en 
mensen zelf hoeden kunnen maken. Want nu kan 
je daarvoor na het volgen van een cursus bij het 
CVO bijvoorbeeld nergens terecht. En aangezien 
ik de mallen, de stoffen en al het andere materiaal 
toch al heb… Ja, dat is echt mijn grote droom.” W

“Al onze hoeden worden volledig ‘made in Belgi-
um’ met de hand gemaakt en dat is heel tijdro-
vend. Ze zijn dan ook vrij prijzig. Dit hoedje bij-
voorbeeld kost zo’n 300 euro. Maar toch zijn ze te-
genwoordig relatief goedkoper dan vroeger, onder 
andere omdat de basismaterialen minder duur 
zijn. En ondertussen hebben we ook meer dan 
vierhonderd mallen, dat zijn houten vormen 
waarrond een hoed wordt gemaakt. Voor elk 
model heb je een aparte mal nodig.” 

Comeback
“België hinkt nog een beetje achterop in vergelij-
king met pakweg Nederland, maar ook hier zijn 
hoeden aan een comeback bezig. Vooral modebe-
wuste jongeren, zowel mannen als vrouwen, dra-
gen er steeds vaker een. Zo kunnen ze een state-
ment maken. Een hoed valt tenslotte veel meer op 
dan een nieuw paar schoenen. Met name fedora’s 
(zo genoemd omdat de actrice Sarah Bernhardt een 
dergelijke deukhoed droeg, toen zij de rol van de 
hoofdfiguur speelde in het stuk Fédora van de Fran-
se auteur Victorien Sardou (1831–1908), red.) zijn 
erg populair.” Maar vreemd genoeg doet de oude-
re generatie niet mee met de trend, al is die opge-
groeid in een tijd dat niemand zonder hoed de 
deur uit ging. “Ik zie nog maar zelden een madam-
meke met iets op haar hoofd.”
Ook modeontwerpers zijn weer op de kar gespron-
gen en bovendien maken almaar meer mensen als 
hobby zelf hoeden. “Maar we hadden onze beste 
jaren ten tijde van Lady Diana. Die stond zowat el-

“Ik zou de zaak heel graag 
verhuizen naar een groter 
pand met niet alleen de 
winkel en het atelier onder 
één dak, maar waar ook 
ruimte is voor workshops”
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INFO:
De Vroey Hats
Ter Rivierenlaan 16
2100 Deurne
03325.80.56
www.devroey
hats.be

4. Bonnetje voor 
een bestelling 
vanuit Meche
len, uit 1957.

“Een hoed is leuker dan 
handtassen of schoenen”

Leerlinge Josje Huisman:

Een van de studenten van Ann Cluyts is Josje 
Huisman. Dit schooljaar begon het voormalige 
lid van K3 aan haar tweede jaar bij het CVO in 
Borgerhout, zij het met enige vertraging. “Na 
haar eerste jaar deed de groep in de toenmali
ge bezetting een afscheidstournee. Josje 
moest zo vaak optreden dat ze de lessen niet 
meer in haar schema kon inpassen en helaas 
moest afhaken. Maar nu is ze dus terug. En 
het is een heel creatieve ontwerpster”, vertelt 
Ann.
Josje beaamt dat ook.“Ik vind het heel leuk om 
iets met mijn handen te maken en hou heel 
erg van hoofddeksels. Zolang ik me kan herin
neren, heb ik al hoedjes gedragen. Maar ik kon 
niet altijd iets naar mijn eigen smaak vinden en 
toen dacht ik: nou, dan ga ik zelf maar hoeden 
maken. Toen hoorde ik dat er in Borgerhout 
een heel goede opleiding was en ben ik daar
aan begonnen.”
Josje heeft duidelijk iets met hoeden. “Het is 
een heel bijzonder accessoire, leuker dan 

handtassen of schoenen. Ze zijn een hele tijd 
uit het straatbeeld verdwenen, maar de hoed 
is weer helemaal terug aan het komen. En 
maar goed ook. Het is tenslotte essentieel 
voor een verzorgd voorkomen. Iedereen die 
een hoed draagt, krijgt van mij een bonus
puntje.”
Josje is ook niet de enige cursist die de oplei
ding tijdelijk onderbreekt of hervat. “In mijn 
klas zijn er heel wat mensen die opnieuw in
stromen. Zo kunnen ze gebruik maken van 
alle beschikbare materialen en de enorme 
kennis van Ann. Ze heeft echt voor elk pro
bleem een oplossing.”
Als we haar vertellen over de droom van Na
dine om een soort centrum voor hoedenma
kers uit te bouwen, is Josje meteen enthousi
ast. “Dat lijkt me een superleuk idee, een ini
tiatief waar ik volledig achter sta. Hopelijk 
kunnen die plannen in de realiteit worden 
omgezet. Ik ben namelijk zelf ook nog op 
zoek naar een atelier, dus wie weet!”
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