’t Ouwoeiefabriekske
De hoedenfabriek van A.S. Deschepper
Wim Heijnen (bewerking en aanvulling Marius Broos)
Inleiding
Nog maar weinig mensen zullen zich herinneren
dat Roosendaal vroeger een hoedenfabriek had,
die aan tientallen mensen werk verschafte. Deze
bijdrage is een bewerking en aanvulling van een
artikel van wijlen Wim Heijnen, dat in 1985 verscheen in het tijdschrift van de Heemkundekring
Roosendaal en Nispen.1
Adrianus Seraphinus Deschepper
De geschiedenis van de hoedenindustrie in Roosendaal is voornamelijk het levensverhaal van
Adrianus Seraphinus Deschepper. Uit het huwelijk
van Medardus Deschepper uit West-Vlaanderen
en Pauline Dongs, afkomstig uit de omgeving van
Hasselt, werden te Borgerhout (Antwerpen) zes
kinderen geboren.
Als oudste kind zag Adrianus Seraphinus op 21
augustus 1886 het levenslicht. Op 7 juli 1908 huwde hij te Borgerhout met Theresia Emma van de
Looverbosch, dochter van een steenfabrikant uit
Rijkevorsel (B). Uit het huwelijk kwamen vier jongens en vijf meisjes ter wereld, waarvan er één in
Borgerhout werd geboren, één in Uden, zes in Tilburg en één in Roosendaal.
Vader Adrianus was vertegenwoordiger bij een
firma in fournituren voor de chapellerie (kleine benodigdheden voor de hoedenhandel). Hij had interesse voor dit vak en begon thuis op ambachtelijke
wijze hoeden te maken, geholpen door zijn vrouw.
Verder hadden zij nog een winkel in de Oedenkovenstraat te Borgerhout.
Naar Nederland
Bij de beschieting van Antwerpen tijdens de Eerste
Wereldoorlog, in oktober 1914, vluchtte Deschepper met zijn vrouw en zoon Constantinus Paulus,
naar Nederland, zoals vele tienduizenden Belgen.

Het briefhoofd uit 1919 van de Zuid-Nederlandsche Dames- en Herenhoedenfabriek van Deschepper, collectie Regionaal Archief Tilburg.

Uit de boedel van de ter ziele gegane stijfselfabriek
had de familie J.A. van der Heijden, wonend op
de hoek van Molenstraat en Boulevard, in 1927
het in lichtgrijs aangegeven perceel, groot 3725
m2, met daarop staande gebouwen gekocht. Een
deel ervan, met name dat aan de Kalsdonksestraat 48, werd verhuurd aan A.S. Deschepper.
Tekening Marius Broos, Roosendaal.
Na wat omzwervingen (met onder andere een verblijf in Amsterdam en Uden, waar het tweede kind,
Elisabeth Paulina, werd geboren), belandde het
echtpaar in Tilburg. In samenwerking met ene Van
Hoof exploiteerde hij daar de ‘Zuid-Nederlandsche
Dames & Heerenhoedenfabriek firma S. Deschepper’.
Naar Roosendaal
Op 29 juli 1928 vestigde de familie Deschepper
zich in de Brugstraat 48 te Roosendaal, maar al
gauw verruilde het gezin dit adres voor een nieuwe
woning aan de Vincentiusstraat 34, later vernummerd in 30.
Inmiddels was Adrianus aan de Kalsdonksestraat
48 voor zichzelf begonnen als hoedenfabrikant.
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Advertentie in De Grondwet van 9 maart 1940.
Als directeur was je in die tijd altijd bereikbaar.
Dat was in een gebouw op het terrein van de voormalige stijfselfabriek, die zich destijds uitstrekte
van de Hoogstraat tot aan de Kalsdonksestraat.
Het bedrijf droeg de naam ‘N.V. Tilburgsche Hoedenfabriek v/h S. Deschepper’. In hetzelfde pand
vestigden zich ook het Amsterdamse bedrijf Landré en Glinderman, handelend in allerlei landbouwmachines, de tricotagefabriek Bonneterie Viennoϊse en de lingeriefabriek Ivens & Co.
Volgens een bericht in de krant van 15 januari
1932 had de ‘N.V. Tilburgsche Hoedenfabriek v/h
S. Deschepper’ een maatschappelijk kapitaal van
fl. 10.000,--, waarvan op dat moment fl. 3.000,-was geplaatst en volgestort.
Nog in datzelfde jaar, op 17 november 1932, kreeg
Deschepper een flink stuk in de krant onder de kop
‘Een stukje kleinindustrie’. Daaruit blijkt dat de drie
textielbedrijven in het voormalige fabriekscomplex nauw aan elkaar waren gelieerd
en voor werkgelegenheid aan meisjes
zorgden.

Vooral de contingenteering van verschillende producten heeft diverse Belgische firma's ertoe gebracht om in onze stad filialen op te richten, om op
die manier hun Nederlandsche afnemers nog te
kunnen bedienen.
Op de terreinen van de voormalige stijfselfabriek
hebben op deze wijze enkele firma's hun filialen
opgericht. En zoo komt het dat zich hier rond de
Tilburgsche Hoedenfabriek v/h Deschepper, zich
een centrum van kleinindustrie gevormd heeft,
waar bij elkaar ongeveer 'n honderd personen, in
hoofdzaak meisjes uit Roosendaal en omgeving,
een weekgeld verdienen.
De Tilburgsche Hoedenfabriek v/h Deschepper is
tesamen met de Bonneterie Viennoϊse gevestigd in
het gebouw van de pakkerij der voormalige stijfselfabriek, terwijl de lingeriefabriek van de Belgische firma Ivens & Co. in een geheel apart staand
gebouwtje gevestigd is.
Waar damesondergoed zijn oorsprong vindt
Dat het met de laatste fabriek op het oogenblik in
geenen deele slecht gaat, blijkt wel hieruit dat daar
op het oogenblik ruim 40 meisjes werkzaam zijn,
die onafgebroken achter de lange rijen machines
damesondergoed, kussensloopen en beddenlakens, flanellen, kortom alle soorten lingerie
vervaardigen, die de firma Ivens & Co voorheen
van uit België in ons land invoerde.

In dienst der vrouwelijke schoonheid
Onlangs is de gemeente Roosendaal en
Nispen met een omvangrijk uitbreidingsplan voor den dag gekomen. Over dit
plan is reeds zeer veel gezegd, en het zal
de lezers wel opgevallen zijn dat het gemeentebestuur naast het verfraaien onzer stad vooral rekening houdt met de
industrieén, die hier reeds gevestigd zijn
of die hier in de toekomst wellicht nog
fabrieksgebouwen zullen neerzetten.
Want het is een feit dat wel eens een extra vermelding verdient dat de gemeentelijke autoriteiten met alle hun ten Interieur van het nieuwe fabrieksgebouw uit 1948 in de Ettingdienste staande middelen medewerken straat met de vijf hydraulische hoedenpersen, geleverd door
om de industrieën hier zooveel mogelijk Grahl & Hoehl, in samenwerking met Vissia-Brejaart uit Roosendaal. Foto, collectie West-Brabants Archief.
ter wille te zijn.
De gunstige ligging onzer stad als
Toch blijkt de Roosendaalsche afdeeling op het
knooppunt van het internationale verkeer spreekt
oogenblik
al de orders moeilijk te kunnen verin deze ook wel een woordje mee. Over het algewerken,
zoodat
er reeds plannen bestaan om de
meen valt het dan ook op dat de Roosendaalsche
fabriek
met
een
nieuwe
vleugel uit te breiden.
industrie in deze depressietijd werkelijk bloeit en
Reeds
een
veertigtal
machines staan hierop te
het is dan ook niet te verwonderen dat er nog
wachten.
Het
huidige
gebouw
staat propvol en
steeds meer bedrijven bijkomen.
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biedt geen enkele plaats meer voor nieuwe machinerieën, de directie denkt dan
ook aan zeer spoedige uitbreiding van de
zaak, zoodat er binnen enkele maanden
met circa 100 meisjes kan gewerkt
worden.
Het spreekt vanzelf dat de meisjes die nu
werken hun handen vol hebben. Onafgebroken gonzen de Singermachines, die
in lange rijen in de lokalen staan, de een
stikt, een ander borduurt, ginds worden
knoopsgaten uitgesneden en omgezoomd,
een ander meisje festoneert met ongelooflijke snelheid een partij kussensloopen,
kortom onafgebroken weerklinkt hier het
lied van den arbeid.
Alhoewel de meisjes nog niet zooveel
routine hebben als de arbeidsters van de
Belgische fabrieken kan een meisje wel
100 kussensloopen per dag omzoomen
en in 2 uur een dozijn lakens kant en klaar
afleveren.

Bezoek van prins Bernhard op een tentoonstelling in 1948 te
Amsterdam. De kleine man is Adrianus S. Deschepper. 3

Hoe de jumper gecreëerd wordt
Tot zoover wat betreft de fabricage van
kussensloopen en damesondergoed. Wij
stappen nu van dit chapiter af om over te
gaan tot een kort verslag van ons bezoek
aan de Bonneterie Viennoϊse, de tricotagefabriek, alwaar men momenteel druk
doende is met het produceeren van
damesjumpers en vesten. Daarvoor is het
nu het seizoen, na nieuwjaar komt het
kindergoed aan de beurt, terwijl de zomer
ook weer zijn orders brengt.
Evenals de lingeriefabriek is deze Bonneterie Viennoïse een afdeeling van een
Belgische firma, die tengevolge van de
contingenteering van hieruit haar Nederlandsche cliëntèle bedient. Ook hier is de De N.V. Zuid-Nederlandsche Hoedenfabriek Roosendaal van
vraag echter veel grooter dan het aanbod, Adrianus S. Deschepper is in 1948 vertegenwoordigd op3 de
want met de 18 handbreimachines en de Waroubi. Het zou de eerste en tevens de laatste keer zijn.
36 meisjes levert men per dag circa 100
jumpers af, een aantal dat gezien de bestellingen
Behalve de Bonneterie Viennoïse heeft de firma
veel te kort is.
Baumann & Co een tricotagefabriek hier tegenover
gevestigd, welke echter van minder omvang is.
Spoedig zal er dan ook een groote breimachine
bijgeplaatst worden, welke door een electrische dynamo zal worden voortbewogen. Op zulk een maHet dameshoedje voor het komend seizoen
chine zal men ongeveer 4 maal zooveel per dag
Tenslotte nog iets over de fabricage van de
kunnen fabriceeren, niet omdat het breien hier
dameshoedjes, hetwelk bij de N.V. Tilburgsche
zooveel vlugger op gaat, dan wel omdat men hierHoedenfabriek v/h S. Deschepper geschiedt. Deze
op over een breedte van 4 M. kan breien, waar men
fabriek is reeds jaren in onze stad gevestigd. In
met de andere machines slechts 90 cM bestrijkt.
tegenstelling met de beide vorige bedrijven werken
Het wordingsproces van den jumper bestaat uit
hier een kleine 20 personen. Toch wordt er in het
twee deelen, allereerst het breien van de lappen en
zomer- en winterseizoen heel wat omgezet. Voorboorden, en vervolgens het in elkaar zetten en
namelijk fabriceert men vilt- en stroohoeden. Vilt
stikken. Het spreekt wel voor zich dat een smaakvoor het koude en stroo voor het warme jaarvolle combinatie van kleuren hier van veel belang is.
getijde. In het vorig seizoen werden in totaal
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25.000 stroohoedjes omgezet, terwijl in het drukste
van den tijd 1500 vilthoeden per week de deur uitgingen.
De volgende week zal men weer met het vervaardigen van stroohoedjes gaan beginnen en wanneer de verkoop evenredig zou zijn met de aanvragen van monsters, dan staat er een goed seizoen
te wachten, want nooit zijn er zooveel monsters
afgeleverd.
Zooals wel voor zich spreekt, is de garneering en
afwerking van een dameshoedje voornamelijk
handwerk. Ook bij het geven van den vorm zoowel
aan de vilt- als stroohoeden komt veel handenarbeid. Het vilt wordt op pedalen gevormd en daarna geperst en glanzend ‘geslepen’, totdat men een
hoed naar de laatste mode heeft.
Een stroohoed krijgt zijn vorm door de manier
waarop de gevlochten stroobandjes aaneen genaaid worden, dat is het vakwerk. Wanneer het
eenmaal zoover is, worden de vormen geapprèteerd, geperst, daarna gevernist en vervolgens
smaakvol gegarneerd.
Wat over het algemeen van de geheele Roosendaalsche kleinindustrie kan gezegd worden, geIdt
ook voor dit bedrijvencomplex, dat zich hoofdzakelijk gewijd heeft aan de verfraaiing en optooiing van Eva's dochteren; want zooals wel uit het
voorgaande blijkt, kunnen ook deze fabrieken zich
allen in een gestagen bloei verheugen.
De eerste uitslaande brand
Op 1 april 1934 (Eerste Paasdag), om half zes in
de ochtend, werd in het fabrieksgebouw brand ontdekt. De brand scheen ontstaan te zijn in de tricotagefabriek, die tijdelijk buiten bedrijf was.
Onder de koppen ‘Hevige brand op Kalsdonk’, ‘Fabriekschgebouw in asch gelegd’ en ‘Aanzienlijke
schade’ deed ‘De Grondwet’ op 3 april 1934 een
uitgebreid verslag van de brand.
Op 1sten Paaschdag des morgens om half zes
werd brand ontdekt in een der fabrieksgebouwen,
welke zich bevinden op het terrein der voormalige
stijfselfabriek en die in eigendom zijn van den heer
Van der Heijden alhier. Zooals men weet, strekken
deze terreinen met de verschillende pakhuizen en
fabrieksgebouwen zich uit van de Bredaschebaan
tot aan de Kalsdonksche straat.
De brand nu bleek te woeden in een drie verdiepingen hoog gebouw, toegankelijk vanaf de Kalsdonkschestraat, waarin gevestigd waren de tricotagefabriek Bonneterie Viennoϊse, welke tijdelijk
buiten bedrijf was en de in volle werking zijnde
hoedenfabriek van de N.V. Tilburgsche Hoedenfabriek v/h S. Deschepper, terwijl verder in het gebouw nog gevestigd was een opslagplaats van de
firma Landré en Glinderman te Amsterdam, waarin
zich landbouwmachineriën bevonden.
Het schijnt dat de brand ontstaan is in de trico-
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tagefabriek en zich vandaar te hebben uitgebreid
tot de hoedenfabriek, welke weldra in lichte laaien
stond. Het drie verdiepingen hooge gebouw stond
van alle kanten in brand.
Weldra verscheen de politie met den slangenwagen op het terrein, gevolgd door de manschappen en het materieel van de brandweerpost Hoogstraat. Met zes slangen op de waterleiding werd
het vuur aangetast. Ook de motorspuit was aanwezig, alles onder commando van den commandant den heer P. van Hees.
De grootste zorg was natuurlijk om de belendende perceelen te behouden, waarvan er een, nl.
de lingeriefabriek van de firma Ivens & Co.,
tamelijk gevaar liep. Het mocht echter gelukken
dat deze perceelen behouden bleven.
Omstreeks negen uur in den morgen was het
gevaar geweken en stonden van de hoedenfabriek
niet meer dan eenige zwart geblakerde stukken
muur, waarvan een gedeelte, doordat het gevaar
opleverde, omgetrokken moest worden.
Geheel den dag is men nog met het nablussingswerk bezig geweest. Doordat men met de zes
stralen op de waterleiding over voldoende blussingsmaterieel beschikte, werd de motorspuit niet
in actie gezet.
Door deze brand zijn 'n twintigtal menschen zonder werk gekomen, waaronder een zestal gehuwde arbeiders.
Vooral voor de firma Deschepper beteekent deze
brand een groote ramp. Immers, men zat volop in
het seizoen. Tal van orders stonden klaar om verzonden te worden, terwijl van alle kanten de bestellingen nog binnen kwamen.
Wanneer dit bedrijf weder in werking gesteld zal
worden, is niet te zeggen, daar het geheel nieuw
ingericht zal moeten worden.
Een nieuw begin aan de Kade
Deschepper kon opnieuw beginnen. Veel steun
had hij in deze tijd van Jef Gilson, ook een Belg en
hoedenmaker van zijn vak. Hij was vanuit Tilburg
met Deschepper meegekomen en werd later door
velen ‘meneer Darcis’ genoemd, omdat hij op de
Markt ook een hoedenwinkel onder die naam exploiteerde.
Van (Pietje) de Bruijn, die een houthandel had aan
de Kade, werd de benedenverdieping van een
voormalige leerlooierij gehuurd en opnieuw gestart. ‘De Grondwet’ meldde op 21 april 1934:
Verschillende nieuwe machines staan daar reeds
bedrijfsklaar opgesteld, zoodat binnen eenige dagen het bedrijf zal kunnen worden hervat. Enkele
nieuwe machines zijn nog onderweg en wanneer
ook deze nog tijdig kunnen worden gemonteerd,
mag worden verwacht dat ongeveer op de helft
van de komende week met het voltallig personeel
het bedrijf hervat zal kunnen worden.

nelijke arbeidskrachten - bestaande personeel is deze brand een strop. Voor de
firma zelf trouwens evenzeer, daar men
zich vlak voor het seizoen bevindt en
men ruim in de orders zat. Juist in verband met den gunstigen gang van zaken
was men bezig een aanpalend pand bij
de fabriek te betrekken. Men zal nu
trachten de inrichting hiervan te bespoedigen en het bedrijf zoo snel mogelijk
weer op gang te helpen. De schade is
aanzienlijk. Ze wordt door verzekering
gedekt, doch de firma was niet tegen
bedrijfsschade verzekerd.

Bij de opening op 22 juli 1948 van het nieuwe fabrieksgebouw
aan de Ettingstraat werd al het personeel van de Zuid-Nederlandse Hoedenfabriek "La Coqette" op de gevoelige plaat vastgelegd. In het midden zitten de stichter en zijn echtgenote.3
De tweede uitslaande brand
Maar weer sloeg het noodlot toe. Op zaterdag 28
mei 1938 brandden de loodsen aan de Kade tot
op de grond toe af. Twee dagen later schreef ‘De
Grondwet’ onder de koppen: ‘Hoedenfabriek in
asch gelegd’ en ‘Strop voor de Fa. Deschepper
en de 30 man personeel’ als volgt: Zaterdagmiddag omstreeks half vier is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de hoedenfabriek van de
firma Deschepper, gelegen op het terrein van den
heer P. de Bruijn aan de Kade. De brandweer,
die spoedig ter plaatse was, kon niet verhinderen,
dat de fabriek geheel in asch werd gelegd.
De eigenaar, die juist van een reis terugkeerde,
zag den vuurgloed toen hij het station verliet.
Thuisgekomen moest hij vernemen, dat het zijn
fabriek was die in brand stond.
In het perceel, dat een afmeting heeft van 8 - 22
meter, lag zeer brandbaar material opgeslagen,
zoodat het vuur zich in een minimum van tijd over
het geheele gebouw, dat twee verdiepingen
heeft, verspreidde. De brandweer, die de vlammen met verschillende stralen op de waterleiding
aantastte, stond dan ook voor een hopelooze
taak en moest zich al spoedig beperken tot het
nathouden van de belendende perceelen, o.a.
een groote houtopslagplaats van den heer P. de
Bruijn. Tegen 7 uur des avonds was de hoedenfabriek geheel uitgebrand en waren de aanwezige materialen en de machinerieën een prooi
van het vuur geworden.
Door de politie werd het verkeer in verband met
den brand omgeleid langs de Badhuisstraat en
Boulevard Antverpia.
Voor het uit dertig personen - merendeels man-

Aan de andere kant van de Kade
Met de weduwe Somers waren toen al
onderhandelingen aan de gang om de gebouwen van haar voormalige carrosseriefabriek aan te kopen. Deze lag aan de andere kant van Kade op een terrein, dat
zich uitstrekte tot aan de Ettingstraat.

Het koperen jubileum
Op 29 december 1940 was het 12½ jaar geleden
dat de (inmiddels) N.V. Dameshoedenfabriek v/h
S. Deschepper zich in Roosendaal had gevestigd.
Dit heuglijke feit werd op Nieuwjaarsdag herdacht
met een extra weekloon voor het personeel. Van
hun kant kreeg de directie een bloemstuk. ‘De
Grondwet’ vervolgde:
Half April zal het 25 jaar geleden zijn dat deze fabriek in Tilburg werd gesticht. Daar werd begonnen
met enkele mensen, terwijl men thans wel 70 man
aan den arbeid heeft. In Roosendaal vestigde de
firma zich nu 12½ jaar geleden in de voormalige
stijfselfabriek. Thans is zij echter gevestigd in de
vroegere carrosseriefabriek van de fa. Somers in
de Ettingstraat.

Een pauw die met zijn verenpracht pronkt, vormde het logo van de Zuid-Nederlandse Hoedenfabriek "La Coquette" te Roosendaal.4
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Links: Artikel in Dagblad De Stem van 20 mei 1948.
Rechts: Advertentie in Dagblad De Stem van 22 oktober 1951.
De Tweede Wereldoorlog
Tot 1940 werden alleen maar dameshoeden vervaardigd. Maar wegens gebrek aan grondstoffen
lukte dat al gauw niet meer. Een deel van de
productie kwam toen tot stand door gebruikte
hoeden in te nemen. Ze werden van de garnering
ontdaan en met benzine ontvet en naar de wensen
van de klant omgevormd, vakkundig ‘opgeknapt’
en van een nieuwe garnering voorzien.
Eindelijk een nieuw fabrieksgebouw
Na de oorlog drong de Nederlandse regering aan
op meer industrialisatie om zo de werkgelegenheid
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te stimuleren. Besprekingen met het ministerie van
Economische Zaken leidden er toe, dat het Rijk
garanties gaf en de Investeringsbank een krediet
verstrekte. Naar een ontwerp van Harrie Gremmen
begon in 1947 de bouw van een nieuwe fabriek
naast het al bestaande pand. De voorgevel lag aan
de Ettingstraat.
Op 22 juli 1948 had de feestelijke opening plaats
door burgemeester Freijters. Het Brabants Nieuwsblad schreef de volgende dag onder de kopjes
De opening van ‘La Coquette’ en ‘Huldebetoon
aan de directie’: Temidden van de met talloze
bloemstukken versierde machines en apparaten

van de Zuid-Nederlandse
Hoedenfabriek "La Coquette"
van Deschepper verrichtte
burgemeester Freijters donderdagmiddag de officiële
opening van de nieuwe gebouwen van dit bedrijf.
De burgemeester deed dit
na een geestige speech,
waarin hij hulde bracht aan de
heer Deschepper sr. en diens
zoons, aan wier energie en
doorzettingsvermogen het te
danken is, dat de fabriek, welke op bescheiden schaal begon, ondanks tegenslagen
(tweemaal brand) zo'n hoge
vlucht kon nemen (…).
De heer Deschepper sr.
schetste in een uitvoerige
Jarenlang had het voormalige fabrieksgebouw van de ‘N.V. Zuid-Nedertoespraak de groei van het
landsche Hoedenfabriek’ te Roosendaal een bestemming als ‘Kringloopbedrijf en bracht dank aan
centrum Roosendaal’. Foto uit 1992, collectie West-Brabants Archief.
alle personen en instanties,
die meegewerkt hadden aan
de tot standkoming van de bouw. Ook voor het
zorgd. Maar ook aan het leger en de Posterijen
personeel, dat daarna bij monde van de heer J.
werd geleverd. Deschepper reisde met zijn monRoks, de fabrieksleiding gelukwenste, had de heer
stercollectie - eerst nog per trein - door heel NederDeschepper hartelijke woorden van waardering en
land om een klantenkring op te bouwen. Kwam hij
dank (…).
's avonds laat thuis, dan werkte hij nog tot in de
nacht aan de administratie voor de nieuwe orders.
Nu ook herenhoeden
Na slechts enkele uren nachtrust begaf hij zich 's
Na de oorlog werd met het maken van wolvitten
morgens op tijd naar de fabriek.
herenhoeden gestart. Met garanties van Economische Zaken durfde Deschepper het aan om een
Hoedenmakers uit Wallonië
eigen haarviltfabriek op te starten. In Ville Neuf-leBehalve vilthoeden werden er in het atelier ook
Roi, een plaatsje enkele tientallen kilometers ten
strohoeden vervaardigd. De beste hoedenmakers
zuiden van Parijs, werd een bestaande viltfabriek
kwamen uit de streek van Visé en Tongeren. Het
opgekocht. Onder leiding van zoon Louis werd de
waren eigenlijk seizoenarbeiders. Bij Deschepper
viltfabriek ontmanteld en in circa drie maanden tijd
werkten er zo'n twaalf tot veertien. Vanaf Pinkin Roosendaal opgebouwd in een nieuwe ruimte
steren tot september of oktober werkten zij thuis in
op de plaats van de vroegere leerlooierij. Ook
België in de plaatselijke fruitboomgaarden. Buiten
kwamen er nieuwe machines voor de viltbereiding.
dit seizoen kwamen de meestal wat oudere mannen naar Roosendaal. Ze gingen op vrijdagavond
Presentaties op tentoonstellingen
of zaterdagochtend naar huis om vervolgens op
Voor het eerst in haar bestaan trad Deschepper
zondagavond of maandagochtend weer terug te
ook naar buiten op tentoonstellingen in binnen- en
keren.
buitenland. Zo werd er in 1948 geëxposeerd in
Brussel, Amsterdam en Roosendaal. In de eigen
Een snelle neergang
woonplaats was dat op de eerste tentoonstellling
De stichting van de haarviltfabriek had een grote
onder de naam ‘Waroubi’ (Wat Roosendaal U Biedt)
investering gevergd, maar helaas bleef het gevan 5 tot en met 13 juni 1948. In stand 20 toonde de
hoopte succes uit. Er waren nogal wat aanloopN.V. Zuid-Nederlandsche Hoedenfabriek Deschepmoeilijkheden. Maar wie had verwacht dat in deper zich van zijn beste kant.
cember 1948, nog geen half jaar na de feestelijke
Het programmaboekje vermeldt, dat er in de
opening, Economische Zaken als een donderslag
fabriek ‘Dames-, Heren- en Kinderhoeden in wolvilt
bij heldere hemel de toegezegde garanties introk
en haarvilt’ werden gemaakt. Buiten deze hoeden
en als gevolg daarvan ook de Investeringsbank
werd zowat de hele productie aan padvinderhaar kredieten staakte. Noodgedwongen moest het
shoeden voor Nederland, België en Duitsland verbedrijf het faillissement aanvragen. A.S. Deschep-
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per, inmiddels 62 jaar oud, werd gedwongen zijn
industriële activiteiten te staken. Voor een groot
deel van het personeel volgde meteen ontslag.
De ‘Roosendaalse Hoedenindustrie’
Pas in oktober 1951 verschenen in het Dagblad De
Stem advertenties voor een openbare verkoop van
machines, gereedschappen en werktuigen, alsmede de onroerende goederen. Hoe het daarmee
afliep, is niet na te trekken, bij gebrek aan toegankelijkheid van notariële akten uit die tijd.
Onder leiding van de curator ging het bedrijf in afgeslankte vorm verder onder de naam ‘Roosendaalse Hoedenindustrie’. De productie daalde flink,
zodat de bovenverdieping van het fabrieksgebouw
aan de sigarenfabriek Hudson werd verhuurd voor
de opslag van tabak. Tenslotte staakte het bedrijf
in 1955 de fabricage van herenhoeden. Het ging
steeds verder bergafwaarts en in november 1967
kwam er een definitief einde aan het eens zo
bloeiende Roosendaalse bedrijf.2
Dat einde hoefde Adrianus Seraphinus Deschepper niet meer mee te maken. Hij stierf op 14 september 1966, op 80-jarige leeftijd, te Breda.
Het fabrieksgebouw kreeg een andere bestemming. De voorgevel bleef nog lang intact, alleen
het logo van Deschepper verdween. Later vestigde
zich hier ‘Kringloopcentrum Roosendaal’, maar ook
dat is inmiddels al lang verleden tijd.

8

Noten
1.

De tekst is geheel gewijzigd op basis van onderzoek in
kranten en op internet. Helaas heeft de schrijver van
destijds geen schriftelijke bronnen vermeld, zodat een
aantal feiten niet is na te trekken. Afhankelijk of ze in het
verhaal konden worden ingepast, zijn ze gebruikt, maar
wel in gewijzigde vorm. In het oorspronkelijke artikel zijn
slechts drie mondelinge bronnen genoemd, te weten:
L.E. Deschepper te Brasschaat, J.A. Roks te Roosendaal en B.C. Smit-Hopstaken te Roosendaal.
2.
Deze alinea is uitsluitend gebaseerd op hetgeen in het
oorspronkelijke artikel staat, maar ten enen male ontbreken de bewijzen.
3.
De afbeeldingen op bladzijden 3 en 5 zijn waarschijnlijk
afkomstig van de familie Deschepper.

