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Inleiding
Het Gemeentearchief Roosendaal bracht najaar 2011 de tentoonstelling ’t Is Wa,
waarin de hoogtepunten uit de Roosendaalse geschiedenis in beeld werden gebracht.
In 2012 volgt een publicatie over dit onderwerp. Want ook Roosendaal kende
belangrijke personen, bedrijven, gebouwen en gebeurtenissen in het verleden, die
bepalend zijn geweest voor het heden. Een dergelijk overzicht wordt een canon
genoemd (met de klemtoon op de eerste lettergreep). In augustus 2010 werd de
canon van Nederland officieel opgenomen in de kerndoelen voor het primair
en voortgezet onderwijs en sindsdien brengt elke culturele instelling wel een
eigen canon uit, meestal voor volwassenen of wat oudere kinderen.
Een canon voor kleuters is iets geheel nieuws. Vier-, vijf- en zesjarigen
kunnen weliswaar meestal niet lezen of schrijven, maar wel bouwen, kleuren,
tellen, knippen, tekenen, kijken, zoeken, knutselen, puzzelen en nog veel
meer. In dit werk-, speel-, leer- en doeboek maken leerlingen uit groep 1 en 2
door middel van spelletjes kennis met de historische canon van hun stad.
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Gebruik in de klas

Opdrachten

Elke leerling krijgt een eigen werk-, speel-, leer- en doeboekje vol opdrachten.
Deze opdrachten zijn chronologisch gerangschikt en beginnen bij het ontstaan
in Roosendaal in 1268 en eindigen bij de recente geschiedenis. Het is daarom
raadzaam de opdrachten ook in deze volgorde af te werken, dus vooraan te
beginnen.
De opdrachten variëren van puzzels tot bouwplaten tot doolhoven en
telopdrachten. Er zijn verschillende soorten opdrachten:
Doolhoven  pagina’s 1, 15, 17, 29

1

15

17

29

Kleurplaten  pagina’s 21, 31, 34, 38

21

31

34

38
Kleurplaten met fout  pagina’s 25, 39

25

39

3

Natekenen  pagina’s 9, 30, 42

9

30

42

Tellen  pagina’s 4, 12, 41, 48

4

12

41

48
Zoek de verschillen  pagina’s 19, 22, 26, 27

19

22

26

27

4

Verbind de puntjes  pagina’s 2, 32, 33

2

32

33

Welke zijn hetzelfde  pagina’s 3, 13, 16, 18, 20, 45

3

13

18

20

16

45

Zoeken/verstoppertje  pagina’s 5, 46

5

46

Puzzel  pagina 6

6

5

Schaduwpuzzel  pagina 7

7
Welk plaatje hoort waar  pagina’s 8, 35, 36, 37, 40

8

35

37

40

36

Masker  pagina 10

10
Wat hoort er niet bij  pagina’s 11, 14, 23, 24, 38, 47

11

14

23

6

24

38

47

Trekpop  pagina 28

28
Aankleedpop  pagina’s 43, 44

43

44

Beloning  pagina’s 49, 50

49, 50
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Beloning

Wie alle spelletjes heeft gedaan, verdient natuurlijk een beloning. Aan het
eind van het boekje is een medaille opgenomen. Deze mogen de kleuters naar
hartenlust inkleuren of beplakken en uitknippen. De medaille kan vervolgens
aan een slinger of een lintje worden gehangen, zodat de kleuters even echt
kampioen zijn.

Vooraf

De leerkracht legt per opdracht uit wat de leerlingen moeten doen, dit zal
vooral bij de eerste kennismaking met de kleutercanon nodig zijn. Hebben de
kleuters eenmaal een doolhof of een wat-hoort-er-niet-bij-spelletje gedaan,
dan snappen met name de oudere kleuters vast wel wat de bedoeling is, de
jongste kleuters zult u nog een handje moeten helpen. U kunt ook een selectie
maken: het niveau van de puzzels varieert van gemakkelijk (kleurplaten met
fout, tellen) tot iets moeilijker (zoek de verschillen, verbind de puntjes).
Verderop in deze docentenhandleiding vindt u meer informatie over de
onderwerpen die behandeld worden. In grote-mensen-taal, u dient dus uw
eigen vertaalslag voor de kleuters te maken. Bij het masker van admiraal
Loncke kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om iets over deze zeeheld te
vertellen. Maar ook hierin heeft u keuzevrijheid: bij het ene onderwerp kunt u
wel iets vertellen en bij het andere niet. U heeft natuurlijk zelf het meeste
zicht op het niveau en de interesses van uw kleuters.

Tijdsduur

Ook de tijdsduur is naar eigen inzicht te bepalen. U kunt bijvoorbeeld twee
opdrachten per dag doen of de kleuters een half uur in hun boekje laten
werken.

Materialen

Voor het werken in het boekje hebben de leerlingen (kleur)potloden nodig. Voor
enkele opdrachten hebben ze ook een schaar, splitpennen, een elastiekje, karton en
plaksel nodig.
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Bij de opdrachten
1268 Oprichting Roosendaal
Pagina 1 Kerkganger naar kerk Nispen  Breng de kerkganger naar de kerk.
Pagina 2 Wolf  Verbind de puntjes en kleur in.

In deze akte van 9 november 1268 geeft Arnoud van
Gaasbeek als heer van Breda zijn goedkeuring aan een
schenking aan de kapel te Roosendaal. Dit is de eerst
bekende vermelding van de naam Roosendaal: "in loco
dicto Rosendale"

Nispen heeft van alle plaatsen in de gemeente de oudste rechten. De oudst bekende
vermelding dateert uit 1157. In een oorkonde wordt de schenking van diverse
goederen in ‘Nisipa’ door Arnulfus de Brabander aan de abdij van Tongerlo
bevestigd. Het dorp Nispen bestaat op dat moment al langer en bezit reeds een kerk.
Het gebied van de parochie Nispen is in de twaalfde eeuw overigens zeer uitgebreid:
zo maakten Kalmthout, Essen, Nieuwmoer, Achterbroek en Wildert in het huidige
België en Nispen, Roosendaal en Zegge in het huidige Nederland deel uit van deze
enorme parochie.
Om aan hun kerkelijke verplichtingen te voldoen, moeten de inwoners van Hulsdonk,
Langdonk en Kalsdonk in de dertiende eeuw iedere zondag door weer en wind naar
Nispen lopen. Het valt daarom te begrijpen dat zij liever een priester dichter bij huis
hebben. Op 9 november 1268 krijgen de inwoners toestemming van de heer van
Breda om een kapel te bouwen op de plaats waar nu de Sint Janskerk staat. In de
akte is voor het eerst sprake van de naam ‘Rosendale’ voor het gebied dat eerder als
Haviksdonk bekend staat.
9

1268 Naamgeving Roosendaal en Nispen
Pagina 3 Rozen  Welke 2 zijn hetzelfde? Zoek ze en kleur ze in.

Mariabeeldje in de zogenaamde Lourdesgrot, in de tuin van het klooster Mariadal van de zusters
Franciscanessen in de Vincentiusstraat, foto: M.A.M. Goldschalk, 2009

De naam Roosendaal heeft volgens sommigen een symbolische betekenis. Het ‘dal
der rozen’ verwijst naar de Heilige Maria, aan wie de eerste kapel te Roosendaal in
eerste instantie is toegewijd. Pas later wordt Sint Jan de Doper de patroonheilige.
Maria wordt in de Middeleeuwen vaak door bloemen gesymboliseerd. Zo staat de
witte lelie voor zuiverheid en de roos is het symbool van volmaaktheid. Anderen
verklaren de naam Roosendaal weer als rietdal: risse is een andere naam voor riet.
De naam Nispen wordt uitgelegd als ‘watertje door een laaggelegen land’ of ‘in het
water stekend land’. Anderen huldigen de opvatting dat het zou betekenen ‘het
heilzame water’ of ‘het geneeskrachtige water’.
1268 St. Janskerk
Pagina 4 Monumenten  Hoeveel keer komt elk plaatje voor?

De Markt, met de Sint Janskerk en het raadhuis, uitgever: Goedkope Winkel, 1915

Na de vrede van Münster, waarbij in 1648 een einde komt aan de Tachtigjarige
Oorlog, wordt de Sint-Janskerk afgestaan voor de protestantse eredienst. De
openbare uitoefening van het katholieke geloof wordt verboden en de grote
10

katholieke gemeenschap wordt voor het bijwonen van de mis genoodzaakt uit te
wijken naar een schuurkerk, vlak over de grens bij Essen, in het gehucht Steenpaal.
In 1672 wordt op de plaats, waar nu schouwburg De Kring staat, een andere
schuurkerk in gebruik genomen. Inmiddels wordt de katholieke
godsdienstuitoefening weer oogluikend toegestaan.
Enkele onderdelen van het interieur uit deze schuurkerk worden later overgebracht
naar de nieuwe Sint-Janskerk. Nog steeds zijn de twee zijaltaren, respectievelijk
gewijd aan Onze Lieve Vrouw en Johannes de Doper, hier nog te bewonderen. De
barokke altaren dateren uit het begin van de achttiende eeuw. De beelden zijn van
latere datum en vermoedelijk vervaardigd door beeldhouwer C.J. Rogier uit Bergen
op Zoom of de Antwerpse beeldhouwer Van Hooi.
Links van het hoofdaltaar wordt het Mariabeeld omgeven door vijftien geschilderde
medaillons die de geheimen van de rozenkrans verbeelden. Rechts van het
hoofdaltaar is het altaar van Johannes de Doper.
1300/1874/1894/1900/1902 Agrarische samenleving

Een ploegende boer op een tractor in
de
Heijbeeksestraat/Broekakkerstraat te
Nispen, foto: R. Broos, 1985

Pagina 5 Schapen  Er zijn 6 bollen wol verstopt. Zoek ze en kleur ze in.
Pagina 15 Paard naar de boer brengen  Breng het paard naar de boer.
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Pagina 17 Koe en melkbus  Breng de koe naar de melkbussen.
Pagina 20 Boerenleven  Welke plaatjes passen bij elkaar?

Pagina 21 Boerenerf  Kleurplaat.
Pagina 32 Paard en wagen  Verbind de puntjes met elkaar en kleur in.

Pagina 34 Schaap Witje  Kleurplaat.

Wouw: Peet Buijs in een wagen getrokken door het schaap Witje, op de Bergsebaan. Buijs leverde
pakketten af voor Van Gend en Loos. Foto: Persbureau Het Zuiden

Tot in de twintigste eeuw is Roosendaalse een agrarische samenleving.
Geproduceerd werden granen als boekweit en rogge, die met de honing van de
heidevelden en het hout van de wallen rond de akkers en uit de bossen worden
geëxporteerd. De belangrijkste motor van de Roosendaalse economie van de
veertiende tot aan het einde van de zestiende eeuw is de turfnijverheid.
12

1300 Vrouwenhof
Pagina 6 Vrouwenhof  Zet de nummers zo neer dat de puzzel klopt.

Huize Vrouwenhof, 1925

Er zijn twee verklaringen voor de naam van het Vrouwenhof. Vrouwenhof kan een
verbastering zijn van ‘Vroonhof’, het Hof van de Heer, een huis waarop een
herendienst rustte. Mogelijk verwijst het naar de eerste bezitster, Vrouwe Hadewych
van Strijen, die rond 1300 van haar echtgenoot Roosendaal en omgeving als
bruidsschat ontvangt. Roosendaal wordt een zelfstandige heerlijkheid. Andere namen
in oude stukken zijn ‘Het Huis te Roosendaal’ of ‘Het Leengoed’. ‘Het Leengoed’
omvat veel meer dan het huidige park, ook ‘De Hooge en Lage Vrouwemade’, de
‘Croegen’ en andere percelen behoren er toe. In de vijftiende eeuw komt het door
huwelijk in eigendom van de Heren van Reimerswaal, in 1501 koopt Engelbrecht II,
Heer van Breda, het terug. In de eeuwen daarna zijn de goederen door vererving
verschillende keren opgedeeld en door aankoop weer tot een geheel gebracht. Prins
Maurits verblijft verschillende keren op het Vrouwenhof dat in die tijd waarschijnlijk
een jachtslot is. Antwerpenaar Nicolaes Rockox, vriend van Peter Paul Rubens,
gebruikt het Vrouwenhof als buitenverblijf. Omstreeks 1740 schijnt het jachtslot
gedeeltelijk gesloopt te zijn. Pas in 1830 is op de funderingen van het oude gebouw
het huidige pand opgericht. Na bewoning door verschillende eigenaren wordt het in
de jaren zeventig een restaurant.
1470 Schutterij
In de middeleeuwen heeft vrijwel elke plaats in Brabant een eigen schuttersgilde.
Zo’n gilde bestaat uit weerbare mannen die bereid zijn te strijden voor “outer en
heerd” (voor altaar en huiselijke haard). De latere schuttersgilden hebben geen
defensieve taken meer maar houden de traditie levend door onderling te strijden op
eigen schietbanen, doelen genoemd. Iedere schutterij heeft zijn eigen type wapen.
Bij het Roosendaalse Sint- Jansgilde wordt geschoten met de voetboog, bij het SintJorisgilde met de kruisboog terwijl de leden van het Sint-Sebastiaansgilde de
handboog hanteren. In 1611 worden in Roosendaal, Nispen, Borteldonk en Rietgoor
Kloveniersgilden opgericht. De tijd van het boogschieten is inmiddels voorbij en er
wordt voortaan met vuurwapens geschoten ter verdediging van de bevolking en ook
13

ter bestrijding van landloperij. Het handbooggilde, genoemd naar de heilige
Sebastiaan, is het oudste en wordt voor het eerst vermeld in 1470. De
Sebastiaansdoelen zijn gelegen op de hoek van de Kloosterstraat en de
Domineestraat. De leden van deze schutterij ontmoeten elkaar in herberg “De
Roskam” op de huidige Bloemenmarkt. Daar is hun gildekamer en daar wordt
vergaderd en een goed glas gedronken. Eens per jaar strijden de leden om de prijs
van de beste schutter. De winnaar mag zich een jaar lang koning noemen en wordt
die dag getooid met de zilveren gildekraag.
Pagina 7 Schutterij  Verbind de juiste schaduw met het juiste plaatje.

Het oudste lid van de handboogschutterij Amicitia, foto: A. v.d. Heijden, 1925

1534 Raadhuis
Pagina 8 Raadhuis  Welk vakje hoort waar in de tekening?

De Markt met de St. Janskerk en het raadhuis, uitgever: Goedkope Winkel, 1916

Als afzonderlijke bestuurseenheid is Roosendaal en Nispen in ongeveer 1290
ontstaan. Dan is er ook al een vorm van bestuur: de schepenen. Waarschijnlijk wordt
er bij iemand thuis of in een van de vele herbergen vergaderd. De eerste
vermeldingen van een afzonderlijk huis voor het plaatselijke bestuur dateren uit
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1534, wanneer vonnis wordt gewezen ‘opten heerenhuys’. Het eerste raadhuis kent
geen lang leven vanwege de Tachtigjarige Oorlog. De watergeuzen steken in 1572
de kerk, het raadhuis en 105 huizen aan de Markt in brand. Het raadhuis wordt
provisorisch hersteld en in 1616 opnieuw opgebouwd. De gewelfde benedenhal
wordt gebruikt als koophal en waag. In 1808 volgt opnieuw een verbouwing, waarbij
vooral het exterieur drastisch wordt veranderd in neoklassieke stijl. Het raadhuis
biedt tot 1913 niet alleen ruimte aan de conciërge, maar ook aan arrestanten. In
1873 wordt de wapenkamer van de schutterij omgebouwd tot vergaderzaal van
burgemeester en wethouders. Na de Eerste Wereldoorlog breidt het
ambtenarenapparaat zich sterk uit. Het raadhuis wordt te klein en het pand Markt 54
wordt in 1936 als gemeentehuis in gebruik genomen. In 1974 en 2005 volgen
opnieuw ingrijpende verbouwingen. Op het moment is het raadhuis met zijn burgeren raadzaal een ontmoetingspunt voor de gemeentelijke overheid en bevolking.
1582 Gevelsteen In den vijf ringen
Pagina 9 Gevelsteen In den vijf ringen  Teken de gevelsteen na in de vakjes
hiernaast.

Markt 12, gevelsteen In de vijf ringen, foto: A.J.M. Mol, Roosendaal

Deze gevelsteen is gemaakt van zandsteen. Deskundigen hebben de steen gezien de
vorm, letters, opschrift en kleding van de man gedateerd in de tweede helft van de
zestiende eeuw. Oorspronkelijk is de steen niet beschilderd. De naam op de steen
komt al voor in 1582.
1628 Admiraal Loncke
In de Tachtigjarige Oorlog spelen twee Roosendaalse neven een rol in de strijd tegen
de Spanjaarden. Cornelis Symonsse Loncke (1545-1619) vertrekt in opdracht van de
Staten Generaal met zevenentwintig schepen naar Engeland. Hij vecht mee tegen de
Spaanse Armada,de vloot van Filips II die met 150 schepen en 20.000 soldaten
Engeland wil veroveren. De Spaanse vloot wordt echter verpletterend verslagen door
de Engelsen en de Nederlanders. Luitenant-admiraal Loncke vestigt zich in
15

Vlissingen. Vanuit zijn nieuwe woonplaats bezoekt hij nog vaak zijn boerderij in
Kalsdonk.
Hendrick Corneliszoon Loncke (1568-1634), een volle neef van Cornelis is ook
zeevaarder. In 1624 wordt hij benoemd tot kapitein bij de West-Indische Compagnie.
In 1628 neemt hij als admiraal onder bevel van Piet Hein deel aan de verovering van
de Zilvervloot. In deze beroemde zeeslag is Loncke gezagvoerder van het schip “De
Hollandsche Tuin”. De buit is enorm en leeft nog altijd voort in het nationaal
geheugen. Piet Hein brengt meer dan elf miljoen florijnen mee en bij thuiskomst viert
het hele land feest.
Pagina 10 Admiraal Loncke  Knip het masker uit.

Gravure van het borststuk van Hendrik Corneliszoon Loncke, zeventiende eeuw; "Hendrick Loncque,
Admirael van Hollandt, etc."

1699 Veemarkt
Al in het begin van de vijftiende eeuw kent Roosendaal een weekmarkt, waar
vermoedelijk ook vee verhandeld wordt. Van een afzonderlijke paardenmarkt is
sprake in 1571, wanneer koning Philips II Roosendaal een octrooi of vergunning
verleent om jaarlijks op 20 september en volgende dagen een paardenmarkt te
organiseren. Koning-Stadhouder Willem III verstrekt in 1699 een aanvulling op dit
octrooi. Voortaan mogen de Roosendalers een paarden- en magere beestenmarkt
houden in april en een vrije paarden en vette beestenmarkt in november.
De paardenmarkt wordt aanvankelijk gehouden op het gedeelte van de Markt
gelegen naast de Sint Janskerk en op de huidige Bloemenmarkt. Varkens worden
daar ook verhandeld, dus het hoeft niet te verbazen dat de Bloemenmarkt voor 1921
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de Varkensmarkt heet. Waarschijnlijk na de komst van de spoorwegen wordt in de
tweede helft van de negentiende eeuw de veehandel verplaatst naar het plein tussen
spoorlijn en haven nabij de zogenaamde Paterskerk. Tot de overkluizing van de
haven en de aanleg van het Kadeplein in ongeveer 1980 heet dit plein ook Veemarkt.
Op de Veemarkt vinden vanaf 1878 de veemarkten afwisselend wekelijks,
tweewekelijks of maandelijks plaats. Langzaam taant echter de belangstelling en
daarom staakt men in 1940 het organiseren van veemarkten.
Pagina 11 Veemarkt  Welk plaatje hoort er niet bij?

De rundveemarkt gezien naar Oostelijke Havendijk en Industriestraat, uitgever: J. van Poll
Suijkerbuijk, 1908

1762 Tongerlohuys
De voormalige pastorie aan de Molenstraat, tegenwoordig Museum Tongerlohuys,
dateert uit 1762, althans in de huidige vorm. Vanaf 1510 is Roosendaal een
zelfstandige parochie en woont de pastoor in de buurt van de Sint-Janskerk.
Pagina 12 Tongerlohuys  Hoeveel Tongerlohuysen zie je?

Museum Tongerlohuys in de Molenstraat 2, foto: F.D.A. van den Broek, 2011

In de zestiende eeuw worden kerk en pastorie herhaaldelijk door brand verwoest.
Rond 1610 wordt de pastorie in opdracht van de abdij van Tongerlo weer
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opgebouwd. Zelfs het benodigde hout wordt uit Tongerlo per schip naar Roosendaal
vervoerd. Na nog enkele verbouwingen volgt een grote renovatie in 1762 en krijgt de
pastorie haar huidige gezicht. Het pand wordt bewoond door een pastoor, een of
meer kapelaans, een dienstmeid en een knecht. Tot circa 1900 is de parochie van
Sint Jan de enige in Roosendaal. Het statige pand met de gracht ervoor krijgt in 1878
een hek en een smeedijzeren poort. Vanaf eind negentiende eeuw groeit de stad in
rap tempo en steeds meer parochies komen er bij. De periode van het Rijke Roomse
Leven brengt pastoor Evermodus Derikx ertoe ook de Sint-Janspastorie uit te breiden
met een vleugel aan de achterzijde in 1927. In 1970 verlaten de Norbertijnen
Roosendaal en wordt het pand verkocht aan de gemeente.
1854 Spoorwegen
Pagina 13 Treinen  Verbind dezelfde treinen met elkaar.

Stoomlocomotief 348 passeert het eerste perron van het station, 1907

Rond 1850 wensen maritieme kringen in de havenstad Antwerpen een tweede
spoorwegverbinding met Duitsland. Zij krijgen echter van de Belgische regering geen
concessie uit vrees voor concurrentie voor haar Staatslijn (Antwerpen – Mechelen –
Leuven – Luik – Aken). De oplossing ligt in een uitweg over Roosendaal naar
Moerdijk met zijtak naar Breda, hetgeen in 1855 wordt gerealiseerd, maar
verlengingen blijven uit. In de jaren 1863-1872 volgt de Zeeuwse lijn. Pas in 1877 is
het Nederlandse spoorwegnet zodanig voltooid dat er via Roosendaal doorgaande
verbindingen ontstaan, enerzijds tussen Amsterdam en Parijs en anderzijds tussen
Engeland en Duitsland met overstapmogelijkheden in Roosendaal. De plaats krijgt
bekendheid als grensstation. Na uitbreidingen in 1867 en 1887 voldoet het station al
gauw niet meer aan de wensen van de internationale treindienst. Ondanks veel
tegenwerking van het gemeentebestuur krijgt Roosendaal op 3 november 1907 een
nieuw en groot station midden in de weilanden. In 1950 komt de elektrificatie van
het spoorwegnet in West-Brabant op gang. Tot in de jaren zestig mag Roosendaal
zich de status van ‘s Lands Voorportaal aanmeten, maar het opengooien van de
grenzen door de lidstaten van de EEG maakt hier een einde aan, evenals de snelle
opkomst van het verkeer over de weg en in de lucht.
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1858 Suikerindustrie
Pagina 14 Suiker  In elke rij hoort 1 plaatje er niet bij. Kleur dat in.

Het lossen van suikerbieten, foto: W. Braat, 1937

Na een wetswijziging in 1858 wordt het in Nederland lucratief om
beetwortelsuikerfabrieken op te richten. In vijftien jaar tijd verrijzen er in WestBrabant maar liefst achttien suikerfabrieken (33 in heel Nederland). De klei tussen
Bergen op Zoom en Breda is een goede basis voor de teelt van suikerbieten.
Bovendien dwingt het tenietgaan van de meekrapteelt de boeren tot het verbouwen
van andere gewassen. Ook ligt West-Brabant gunstig ten opzichte van de vruchtbare
akkers in Zeeland en Zuid-Holland en is er op de grens van zand en klei voldoende
zoet water van goede kwaliteit aanwezig voor het productieproces. De meeste
fabrieken liggen in het vrije veld, temidden van akkers en binnenwateren. Lang niet
altijd hebben zij een aansluiting op het spoorwegnet, want de aanvoer van bieten
gebeurt tot ver na 1900 vooral per aak en met paard en kar. Het vullen van de
bietenmanden is vrouwenwerk, daarna dragen sterke mannen de volle manden uit
de schepen. In Roosendaal worden in korte tijd tussen haven en
spoorwegemplacement drie suikerfabrieken gevestigd, namelijk de ‘Firma De Ram &
Co’ (1865-1995), de ‘Firma Ravenswaaij, Fercken, Jäger & Co’ (1867-1917) en de
‘Firma Janssens, Van Weel, Smits & Co’ (1870-1902).
1890 Borstelfabriek Vermunt Roosendaal (VERO)
De fabriek VERO (Vermunt Roosendaal) begint als eenmansbedrijf in 1890 en groeit
in 75 jaar tijd uit tot een werkgever met ruim vijfhonderd personeelsleden. Vanuit
het pand Molenstraat 107 begint het bedrijf in de omgeving uit te dijen. In 1913
wordt de oversteek van de Kloosterstraat gewaagd. Het bombardement van 11 mei
1940 treft ook de Vero. De houtopslag aan de Kloosterstraat gaat in vlammen op.
Aangezien buurtbewoners al over stank klagen, wordt het bedrijf gedwongen op
termijn uit de Roosendaalse binnenstad te vertrekken. Een nieuwe vestiging aan de
Oude Ettenseweg (later Protonweg) is het gevolg.
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Pagina 16 Borstels Vero  Verbind de juiste 2 borstels met elkaar.

Het interieur van borstelfabriek Vermunt Roosendaal (Vero) in de Kloosterstraat, foto: persbureau het
Zuiden, 1937

Toch duurt het nog tot in de jaren zeventig, voordat het gebouwencomplex aan de
Molenstraat en de Kloosterstraat wordt gesloopt en hier het nieuwe Oliemolen met
appartementen verrijst. Het bedrijf aan de Protonweg is echter geen lang leven
beschoren. Met de verplaatsing van de arbeid naar de lagelonenlanden weet
Vermunt het bedrijf wel te redden, maar gaat de deur in Roosendaal definitief dicht.
1897/1905 Koffie/thee/tabaksindustrie

Werknemers van de firma P.L. Segers Koffie en Tabak, gevestigd aan de Raadhuisstraat 41, uitgever:
Emrik & Binger, 1905
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Pagina 18 Sigaren  Welke 2 sigaren zijn hetzelfde? Zoek ze en kleur in.
Pagina 23 Koffie, thee, tabak  Welk plaatje hoort er niet bij?

In de tweede helft van de negentiende eeuw vestigen zich in Roosendaal de eerste
industrieën. Suikerfabrieken en een rijststijfselfabriek zorgen voor werkgelegenheid
en er treedt een verschuiving op van een agrarische samenleving naar een
industriële. Van 1889 tot 1926 is de rijststijfselfabriek van F. Heumen & Cie op
Kalsdonk de grootste werkgever. Ook vestigen zich sigarenfabrieken als KaVeeWee
(Karel van Wely), koffie- en tabaksfabriek de Biggelaar, rubberfabriek Indiana en
borstelfabriek Vero (Vermunt Roosendaal) in de stad. Wie kent ze niet, de houten
afwasborstels van Vermunt. In de crisisjaren dertig van de vorige eeuw kwam de
vestiging van enkele breigoedfabrieken als Barolo en Lagero goed van pas.
Roosendaal wordt vooral bekend door de merken Liga en Red Band. De komst van
een Philipsfabriek in 1948 betekent opnieuw een impuls voor de werkgelegenheid.
1900/1907/1920 Vervoer: fietsen, stoomtram en paardentram
Pagina 19 Fietsen  Zoek de 6 verschillen.

De fietsclub van jongedames poseert voor het huis van fotograaf Bruglemans, Molenstraat 42, foto:
firma A.M. Bruglemans, 1905
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Pagina 25 Stoomtram  Kleur de kleurplaat en zoek de fout.

Een stoomtram met lege suikerbietenwagons, foto: W.D.J. Cramer, 1936

Pagina 31 Paardentram  Kleurplaat

De Paardentram, bij de steenfabriek van Emsens in Wouwse Plantage, 1920

Het werken aan een goed wegennet komt pas vrij laat op gang. Na het aanleggen
van spoor- en tramwegen wordt tot 1920 veelal volstaan met het dichtmaken van
gaten, al zijn na 1850 hoofdwegen naar omliggende plaatsen op kosten van rijk,
provincie en gemeenten wel verhard met klinkers, keien, grint of koolas. De opkomst
van motorrijtuigen na 1920 noodzaakt de wegbeheerders tot adequate maatregelen.
In 1930 wordt de Nispenseweg van een verharding in beton voorzien. In het kader
van een provinciaal wegenplan volgt enkele jaren later een nieuwe Gastelseweg met
fietspaden aan weerszijden. Bepaald opzienbarend is in 1937 de Ceintuurbaan (later
Rondweg), bedoeld om het verkeer op de oost-west rijksweg uit de bebouwde kom
van Roosendaal te weren. Het is de eerste omlegging in Noord-Brabant. Pas na 1950
worden de verharding, verbreding en verbetering van het plaatselijk wegennet,
zowel in als buiten de bebouwde kom, voortgezet en dat in een steeds snellere en
grootsere vorm. De oost-west rijksweg (A58) wordt tussen 1954 en 1974 in fasen
verbreed tot tweemaal twee rijstroken in elke richting met ongelijkvloerse kruisingen.
De noord-zuid rijksweg (A17) komt tot stand met twee rijstroken en gelijkvloerse
kruisingen (1959-1963), later uitgebreid tot vier rijstroken en ongelijkvloerse
kruisingen (1968-1970).
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1902 Haven
Pagina 22 Haven  Zoek de 6 verschillen

De haven, gezien naar de Oostelijke Havendijk, 1913

In de vijftiende en zestiende eeuw had Roosendaal een zeehaven. Door de uitvoer
van turf hadden de Roosendaalse schippers handelscontacten in belangrijke
havensteden als Antwerpen en Bergen op Zoom. De schippers werden ingeschakeld
voor het vervoer van allerlei andere goederen naar plaatsen overzee. Zo was het
voor de schippers in de zestiende eeuw heel gewoon om naar Engeland en Frankrijk
te varen.
1905 Molens
Pagina 24 Molen  Welke windmolen hoort hier niet bij? Kleur het vakje onder die
molen in.

Standerdmolen De Hoop aan de Philipslaan-Bredaseweg, 1953

Molens hebben een belangrijke rol gespeeld in het leven van onze voorouders.
Molens worden ingezet om wateroverlast te bestrijden, graan te malen en hout te
verzagen. Kortom, om Nederland bewoonbaar te maken. In die dagen is het
ambacht van molenaar geen romantisch beroep. Het is hard werken geblazen. Alles
aan de molen getuigt van zijn verbondenheid met de twee oerelementen wind en
water.
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De eerste windmolens ontstaan in Nederland omstreeks het jaar 1200. Dit zijn
waarschijnlijk korenmolens. Het malen van granen is zo oud als de mensheid zelf. In
de oudheid maalt men tussen twee stenen die door menselijke kracht worden
bewogen. Later stapt men over op dierlijke kracht en tenslotte op de natuurkrachten
water en wind. Na de middeleeuwen zet men molens voor steeds meer doeleinden
in. Van pelmolens (voor het pellen van rijst en gort), snuifmolens en cacaomolens tot
mosterdmolens en oliemolens. Op grote schaal worden er molens voor industriële
doeleinden gebruikt.
In Roosendaal en de kerkdorpen zijn enkele molens behouden gebleven. In vroegere
tijden zijn het er echter veel meer. Verdwenen Roosendaalse molens hebben hun
sporen achtergelaten in straatnamen zoals de Molenstraat, de Watermolenstraat en
de Oliemolenstraat. De drie oudste molens zijn de Kalsdonkse molen, de Watermolen
en de molen op de Molenberg. Ze bestaan alle drie al omstreeks 1500 en zijn
eigendom van Adriaan van Reimerswaal en François Heeren Jan Peterssoon. De
molens worden verpacht aan verschillende pachters. De molens malen graan,
boekweit, gerst en eikenschors. Het schors wordt gebruikt door leerlooiers. De gerst
gaat vooral naar bierbrouwers. Op de Markt, op de plaats waar nu de bibliotheek is
gevestigd, staat een rosmolen.
1912 Pinneke Busch
Pagina 26 Pinneke Busch  Zoek de 5 verschillen.

Vliegenier Constant 'Pinneke' Busch, 1914

Vliegenier Constantinus Anthonius Busch (Pinneke) wordt op 8 september 1870 in de
Engelsestraat te Bergen op Zoom geboren. In 1895 verhuist het gezin Busch naar
Roosendaal. In die tijd staat er op de hoek van de Molenstraat-Damstraat een
prachtig pand. In 1903 wordt in dat pand bakkerij De Hoop gevestigd. Er worden
tevens koloniale waren verkocht. Deze bakkerij wordt gedreven door Pinneke. Rond
1910 begint men in België en Zuid-Nederland te experimenteren met primitieve
vliegtuigen. De vliegeniers zijn veelal niet onbemiddelde avonturiers, hoewel
sommige ook uit zijn op het grote geld. Op vliegdemonstraties komen duizenden
mensen af die entree betalen. Vliegen is net zo onwerkelijk als een reis naar de
maan nu.
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In 1912 schrijft Pinneke historie door als eerste in Roosendaal te gaan vliegen. Dat
gebeurt op de weilanden van Boonen, gelegen tussen De Kade en Boulevard
Antverpia. Duizenden mensen zijn aanwezig, maar door miscommunicatie wordt de
staart van het vliegtuig te vroeg losgelaten. Pinneke kan nog net de stuurknuppel
pakken, maar het toestel komt niet op tijd van de grond, vliegt in de kruin van een
boom en raakt de dakgoot van een woning aan de Boulevard Antverpia, waarna het
in de gang naast de woning neerploft. Het toestel is vernield. Pinneke overleeft de
crash zonder noemenswaardig letsel en niemand van het publiek raakt gewond.
Pinneke wordt internationaal bekend door zijn mislukte vliegpoging.
1914 Eerste Wereldoorlog
Pagina 27 Eerste Wereldoorlog: vluchtelingen  Zoek de 4 verschillen.

Een Belgische vluchteling met zijn bagage in een kinderwagen voor het station, 1914.

Pagina 28 Militair  Trekpop.

Grensbewaking bij de herberg van J.B. v.d. Velden, foto: Bernaards, 1914.

Op 28 juni 1914 worden kroonprins Frans-Ferdinand van Oostenrijk en zijn vrouw
Sophie vermoord in Sarajevo. Een maand later breekt de Eerste Wereldoorlog uit.
Oostenrijk, Duitsland en Turkije vechten tegen Frankrijk, Engeland en Rusland.
Nederland blijft neutraal.
Begin oktober 1914 ligt Antwerpen onder vuur. Meer dan een miljoen vluchtelingen
trekt de grens over. Treinen zijn afgeladen en over de wegen trekt een stoet mensen
op alle soorten vervoersmiddelen. Een rijke enkeling reist per auto, anderen hebben
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paarden en wagens gehuurd. Duwkarren, kruiwagens en fietsen, alles wordt gebruikt
om bezittingen te vervoeren. Het inwonertal van Roosendaal, dat 18.000 zielen telt,
verdriedubbelt in een klap. Vluchtelingen worden opgevangen door particulieren, in
schoolgebouwen, kloosters en kerken. Suikerraffinaderij Java verandert in een
vluchtelingencentrum, waar vierduizend mensen onderdak vinden. Het Rode
Kruiscomité en het zojuist opgerichte plaatselijke Vluchtelingenwerk hebben de
handen vol. Militaire keukens en bakkerijen draaien overuren. Schepen met brood,
boter en melk worden vanuit Rotterdam naar de haven van Bergen op Zoom
gevaren. De Roosendaalse bevolking leeft erg mee met de vluchtelingen, velen
hebben familie of zakenrelaties in België wonen. Na een maand wordt in België het
sein ’kust veilig’ gegeven. Nu begint de uittocht in omgekeerde richting. Een klein
aantal Belgen blijft voorgoed.
1916 Grens en smokkelen
Pagina 29 Smokkelaar de grens over  Help de smokkelaar de grens over.

Het grenskantoor, gezien van Essen naar Nispen, uitgever: C.A. van de Brand, 1954.

In onze provincie vindt de landsgrens tussen Nederland en België zijn oorsprong in
de middeleeuwen als het grote Karolingische rijk in tal van graafschappen,
hertogdommen en dergelijke uiteenvalt. Die hebben allemaal hun eigen grenzen. De
Tachtigjarige Oorlog is oorzaak van vele grenswisselingen omdat er veel gevochten
wordt. In 1648 worden de grenzen tussen Staats Brabant en Spaans Brabant
vastgelegd. Na de Franse tijd zijn Nederland en België samengevoegd. In 1831
komen de Belgen in opstand, pas in 1839 is de grens vastgesteld in
overeenstemming met de toestand van voor de Franse tijd. Zorgvuldig zijn toen
talloze grenspalen geplaatst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sluiten de Duitsers de
grens totaal door het plaatsen van een elektrische afscheiding: de ‘dodendraad’.
Smokkelen is van alle tijden geweest, maar vooral na de scheiding van Nederland en
België wordt het lucratief allerlei spullen de grens over te brengen door verschillen in
belastingtarieven. Lange tijd is zout gewilde smokkelwaar, tijdens de Eerste
Wereldoorlog wordt echt van alles gesmokkeld, ondanks de dodendraad. Ook in de
crisistijd (na 1929) en tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is veel geld verdiend
met smokkelen van allerlei goederen en met name roomboter. Door het openstellen
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van de grenzen is de meeste smokkel verdwenen, hoewel de drugshandel nog steeds
opgeld doet.
1917 Watertoren
Pagina 30 Nieuwe watertoren  Teken de watertoren na in de vakjes hiernaast.

Gezicht op de watertoren vanuit de Dr. Heijptstraat, foto: M.C.J. Broos, 1991.

Omdat het drinkwater uit pompen allesbehalve fris en gezond is, wordt in 1887 door
twee particulieren een waterleidingbedrijf geopend. Het water komt uit twee bassins
in de open lucht op de Roosendaalse Heide (thans Zonneland) en wordt van daaruit
naar een watertoren aan de Nispensestraat gepompt. Aanvankelijk is men tevreden
over de kwaliteit, maar na 1900 komen er met grote regelmaat klachten, zodanig dat
de gemeente per 1 januari 1911 de zaak voor 85.000 gulden overneemt, op 16
maart 1914 een geheel nieuwe waterwinplaats aan de Kruisstraat in gebruik stelt en
op 14 november 1917 een nieuwe watertoren aan de Nispensestraat opent.
Tenslotte krijgt Roosendaal in 1922 voor het eerst elektriciteit van de N.V. Provinciale
Noord-Brabantsche Electriciteits Maatschappij (PNEM).
1927 RBC
In 1912 richt een groepje vrienden uit de wijk Kalsdonk een voetbalclub op met de
naam Excelsior. Ondanks gebrek aan een tenue, een voetbal en een eigen speelveld
behaalt de club al snel drie kampioenschappen bij de Rooms Katholieke Voetbalbond.
Bij de overgang naar de Brabantsche Voetbal Bond wordt de naam vervangen door
Oranje Wit. Na promotie naar de Nederlandse Voetbal Bond volgt wederom een
naamsverandering: Voetbalvereniging Roosendaal wordt opnieuw meerdere keren
kampioen. Op 16 juli 1927 fuseert Roosendaal met Roosendaalsche Boys. Vanaf dat
moment gaat de club door het leven als RBC (Roosendaal Boys Combinatie). Midden
jaren vijftig komt RBC terecht in het betaalde voetbal en men is in het seizoen
1962/1963 dicht bij promotie naar de Eredivisie. Enkele jaren later degradeert RBC
naar de Tweede Divisie, die in april 1971 is gesaneerd. RBC is één van de dertien
clubs die terugmoeten naar de amateurs. Daar gaat het uitstekend. In 1983 keert
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RBC terug in het betaalde voetbal. In 1999 promoveert de club naar de Eredivisie. Na
een jaar volgt degradatie, een jaar later wederom promotie. In 2006 belandt de club
in de eerste divisie. Sinds november 2000 worden de thuiswedstrijden in een eigen
stadion op Borchwerf gespeeld. Vanaf 1950 tot de verhuizing was De Luiten, gelegen
aan de Zwaanhoefstraat, de thuisbasis. In 2011 gaat de club failliet en houdt op te
bestaan.
Pagina 33 Voetballer RBC  Verbind de puntjes met elkaar en kleur in.

Voetbalclub RBC, elftal 1e klasse, 1949

1931 Warenmarkt
Roosendaal diende als marktcentrum voor de directe omgeving. Waarschijnlijk werd
er al vanaf het vroegste begin van de dertiende eeuw regelmatig in de buurt van de
kerk handel gedreven op straat.
Pagina 35 Markt  Welk plaatje hoort waar?

Roosendaal: Markt, warenmarkt rondom waterpomp met huifkarren en kramen; "Markt, Roosendaal".
Foto: Firma A.M. Bruglemans.

Graaf Engelbrecht I van Nassau, heer van Breda, die leefde van 1380 tot 1442,
verleende Roosendaal het eerste privilege om wekelijks een markt te houden. Een
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precieze datum valt niet vast te stellen, wel staat vast dat de Roosendaalse
weekmarkt al sinds de eerste helft van de vijftiende eeuw bestaat.
De weekmarkt trok niet altijd even veel volk. Tijden van voorspoed werden
afgewisseld door tijden van malaise. Op 20 september 1502, dit jaar precies
vijfhonderd jaar geleden, werd de marktdag verzet van woensdag naar maandag. Dit
gebeurde op verzoek van het plaatselijk bestuur, omdat men dacht dat een grotere
aanvoer van koopwaar meer kooplustigen zou trekken. En deze zienswijze bleek
juist, want tot op de dag van vandaag vindt de weekmarkt nog altijd op maandag
plaats.
1938 Kazerne
Pagina 36 Kazerne  Welk plaatje hoort waar?

De Engelbrecht van Nassaukazerne, uitgever: JosPé, 1958

In de jaren 1937/1938 wordt aan de Ceintuurbaan een kazerne gebouwd naar het
ontwerp van Ir. J.J. Marlet. Roosendaal wordt dan voor het eerst garnizoensstad. Tot
1940 wordt de kazerne gebruikt door het Derde Grensbataljon. De Duitsers vestigen
er een opleidingscentrum van de Kriegsmarine. Op 4 september 1944 is de kazerne
door de Duitsers in brand gestoken. Na de oorlog zijn de gebouwen hersteld. In 1990
wordt besloten tot nieuwbouw. Bij het slopen van het laatste gebouw (de
zogenaamde tranenpoort) in 1999, ontdekt men achter een sluitsteen, een
aluminium koker met historische gegevens. In mei 2002 kan een compleet nieuwe
kazerne in gebruik worden genomen voor het Korps Commandotroepen (KCT).
1940 Tweede Wereldoorlog: de bevrijding
De bevrijding van Roosendaal vindt plaats op 30 oktober 1944. Drie brigades van de
West Riding divisie, beter bekend onder de bijnaam ‘Polar Bears’, rukken op naar
Roosendaal. De Duitsers bieden eerst tegenstand en trekken zich later terug achter
de tankgracht, onderweg alles vernietigend met brandbommen. Naar schatting
bezetten 2500 Duitse militairen bewapend met dertig tot veertig mortieren de
stellingen rond Roosendaal. Om Roosendaal zo min mogelijk schade toe te brengen
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besluit de Britse divisiecommandant een aanval te doen op de tankgracht bij de as
Tolberg-Hulsdonk.
Pagina 37 Tweede Wereldoorlog – Tank  Welk plaatje hoort waar?

Na het leggen van de noodbrug op de Kade rijdt de Churchill-tank er over heen, 1944

Na verschillende mislukte pogingen slagen een paar bataljons erin de tankgracht
over te steken. De Duitsers verlaten Roosendaal, zonder dat de geallieerden het
weten, als een dief in de nacht. Op maandagochtend 30 oktober 1944 dringt een
eerste Britse patrouille door tot het kruispunt van de oude en nieuwe Wouwseweg.
Nadat de tankgracht met het puin van vernielde huizen is gedempt, kan het rollend
materiaal ongestoord zijn opmars naar de binnenstad voortzetten. De slag om
Roosendaal heeft aan 45 inwoners, 55 Britse, één Noorse en 61 Duitse militairen het
leven gekost. Bewoners, die de afgelopen twee dagen in doodangst in hun
schuilkelder hebben doorgebracht, komen tevoorschijn en kunnen amper geloven dat
ze bevrijd zijn. Het gewone leven komt langzaam weer op gang, al blijven
inkwartiering, avondklok, verduistering en distributie gehandhaafd. De Duitse
bezetter laat nog een bitter ‘afscheid’ achter. Op 240 percelen ten zuiden van
Roosendaal liggen landmijnen. In de maanden oktober, november en december 1944
kosten deze mijnen het leven aan zestien mensen.
1948 Speeltuin Vrouwenhof
In Roosendaal werd speeltuin Vrouwenhof als tweede Roosendaalse speeltuin
geopend in 1948. Een jaar eerder opende de eerste Roosendaalse speeltuin St. Joseph
de poorten. Speeltuin Vrouwenhof was enorm populair, uit het hele land kwamen
bussen met kinderen naar het Vrouwenhof toe. Een ritje in de ponywagen, van de
hoge glijbaan afroetsjen, wippen en schommelen: per jaar bezochten duizenden
kinderen de speeltuin. In de jaren vijftig openden meer speeltuinen hun poorten. En
nog steeds kent Roosendaal drie speeltuinen: speeltuin Vrouwenhof, speeltuin Kade en
de eerste Roosendaalse speeltuin St. Joseph.
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Pagina 38 Speeltuin Vrouwenhof  Kleurplaat.

Speeltuin Vrouwenhof, 1953.

1956 Televisietoren
Pagina 39 Televisietoren  Kleur de kleurplaat in en zoek de fout.

De radio- en televisietoren, 1964.

De televisietoren in de wijk Kroeven is al decennia een vertrouwd baken van
Roosendaal en verre omgeving. Op 9 september 1955 werd begonnen met de bouw
en op 4 juli 1956 werd het hoogste punt bereikt. Het betonnen gedeelte is 87 meter
hoog. Erboven is een opbouw met antennes, waardoor de toren hoger is dan 121
meter. De toren dient ook voor digitale communicatie, radio, semafonie en
straalverbindingen.
1958 Gemeentevlag
De vlag van de gemeente Roosendaal is nog niet zo
oud. Pas in 1958 stelt het gemeentebestuur de
officiële vlag vast. Een vlag zou meer cachet geven
aan het alsmaar groter wordende Roosendaal.
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Pagina 40 Gemeentevlag  Welk vlakje hoort waar?
Pagina 41 Gemeentevlag  Hoeveel Roosendaalse vlaggen zie je in dit huis?

1958/1970/1972 Carnaval
De oorsprong van het carnavalsfeest is niet zeker, waarschijnlijk is het feest een
vermenging van Romeinse lentefeesten en Germaanse offerfeesten in het voorjaar.
De katholieke kerk stelt ‘aswoensdag’ als start van de vasten in om een grens te
trekken tussen het ‘heidense’ feest en het christelijke. Maar al de kerkelijke
bemoeienissen ten spijt is carnaval niet uit te roeien geweest. In Roosendaal wordt
al heel lang carnaval gevierd. Tot ongeveer 1970 heeft het feest voornamelijk een
besloten karakter. Er zijn veel verenigingen, ze vieren allemaal hun eigen feest en
hebben allemaal een eigen prins en raad van elf. Een groep wijze mensen besluit
over te gaan tot het instellen van een stadsprins in 1958 en een jaar later richt het
Oranjecomité de Stichting Carnaval Roosendaal op. Steeds meer verenigingen
erkennen de stadsprins en als de burgemeester in 1962 de stadssleutel aan de
‘Oogeid’ overhandigt is er echt van een stedelijk feest sprake.
Pagina 42 Prins Carnaval  Teken de carnavals steek na in de vakjes hiernaast.

Prins Jan I (Jan Mol) voor de toren van de Sint-Janskerk, foto: A.J.M. Mol, 1970.
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Pagina 45 Carnaval  Verbind dezelfde hoedjes met elkaar.
Pagina 46 Carnaval  Zoek de 5 maskers tussen de Tullepetaonen.

Tal van nieuwe evenementen hebben het feest gemaakt tot wat het nu is: een
bruisend, gezellig feest, dat start op 11 november en eindigt op de dag voor
aswoensdag om 00.00 uur. Hoogtepunten zijn de optocht op zaterdag en het
‘prienseswarree’, een revue-achtig spektakel in de schouwburg De Kring. De naam
Tullepetaon is in 1970 geïntroduceerd, de eigenlijke bijnaam van de Roosendaler
(stoepenschijter) verdween toen heel vlug.
1968 Mode

Medewerksters van Philips Lighting BV Roosendaal doen mee aan een modeshow in Eindhoven, 1956
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Pagina 43 en 44 Flower Power meisje  Kleur in, knip de kleren en de dame uit en
kleed haar aan.

Vanaf het moment dat mensen op rotswanden tekenen zijn er al afbeeldingen
gevonden van kledingstukken en sieraden. Ze worden voor allerlei redenen gedragen
onder andere om het geslacht of stand verschil aan te duiden, als waardigheidsteken
of alleen maar voor de ijdelheid. Het doel van mode is dan ook mensen de
mogelijkheid geven om zich te onderscheiden, maar ook het verlangen van de mens
naar bijvoorbeeld kleur.
Vroeger maakt men natuurlijk kleding van materiaal dat afkomstig is van dieren.
Mode is een uiting van een cultuur van een volk of gemeenschap maar ook een
poging van de mens om zichzelf te uiten. Mode geeft een goed beeld van de tijd.
1980 Kermis
Pagina 47 Kermis  In elke rij hoort 1 plaatje er niet bij. Kleur deze in.

De zweefmolen op de Veemarkt, 1969

In Roosendaal wordt de kermis al genoemd in het jaar 1562. De kermissen in die tijd
bestonden veelal uit muziek, eten en drinken, dans en spelletjes. Meer informatie
over de Roosendaalse kermis komt uit de 19e eeuw. In 1814 verzoekt de toenmalige
burgemeester van Roosendaal soldaten om toezicht te houden van de kermis. De
kermissen van die tijd bestonden vooral uit kwakzalvers en opzienbarende mensen
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en dieren. Zo was er bijvoorbeeld een attractie 'de wonderen der natuur" waarin
reuzen, dwergen en mensen met afwijkingen bezichtigd konden worden.
Omtrent 1900 verdwijnen veel kermissen. In het katholieke Roosendaal werden in de
jaren 1889, 1896, 1900, 1908, 1910 nog kermissen gehouden. Rond deze tijd
kwamen langzamerhand de eerste attracties. Zo is bekend dat er een vergunning
voor een draaimolen werd aangevraagd. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de
kermis van opzet, de attracties werden spannender. Botsauto’s en een reuzenrad
werden opgesteld. De kermis werd in de loop van de jaren steeds groter.
1980 Wielrennen
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De kopgroep van de Kermiskoers rijdt in de Molenstraat, foto: De Stem / D. de Boer, 1975

‘Wielerclub Rosendaal’ wordt rond 1896 gesticht. Dames en heren uit de ‘betere
standen’ doen mee aan fietswedstrijden en prestatieritten. De overheid is niet erg
gecharmeerd van dit soort wedstrijden: er vinden regelmatig ongelukken plaats.
In het eerste kwart van de vorige eeuw krijgen meerdere plaatsen in West-Brabant
een wielerbaan. Zo krijgt Roosendaal er zelfs drie: aan de Stoopstraat, de
Molenstraat en op de Kade. Regionale vedetten als Cees Maas, Janus Braspennincx,
Marijn Valentijn en Tilburger Jan Pijnenburg fietsten hier zich het snot voor de ogen.
Het fenomeen criterium (‘kermiskoers’) waait over uit het naburige België. Ook
Wouw kent in de jaren dertig een profronde. De meest opvallende fenomenen van
de wielersport in Roosendaal zijn de Internationale Jeugdronde, in 1956 voor het
eerst georganiseerd, en ‘de Draai van de Kaai’, niet alleen een wielerfestijn, maar
ook een amusementsgebeuren, dat sinds 1980 tienduizenden toeschouwers trekt. De
Draai heeft een erelijst met de grootste internationale wielerhelden als Tourwinnaars
Joop Zoetemelk, Lance Armstrong en Alberto Contador.
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Achtergrondinformatie
Het gemeentearchief bezit niet alleen archieven van de plaatselijke overheid, maar
ook archieven van bedrijven en personen. Daarnaast beheert het archief ook een
uitgebreide foto- en filmcollectie en een bibliotheek. Op de website van het
gemeentearchief, www.gemeentearchiefroosendaal.nl, vindt u de meeste films en
alle 40.000 foto’s online en kunt u zoeken in de archieven. Op onze site staan ook
educatief materiaal dat u gratis kunt downloaden.
Het gemeentearchief is gevestigd op de Markt 35 te Roosendaal. De openingstijden
van de studiezaal vindt u op onze website.

Literatuur

• Brochure De geschiedenis van Roosendaal, verkrijgbaar bij de receptie van het
gemeentearchief voor € 3,50
• Publicatiereeks De Ghulden Roos, in te zien op de studiezaal van het
gemeentearchief
• Gratis brochures van het gemeentearchief, te verkrijgen bij de receptie van
het gemeentearchief of in te zien via de website van het archief

Internet

• Informatie over het ontstaan van Roosendaal en de kerkdorpen op
www.roosendaal.nl (type ‘geschiedenis’ in het zoekvenster)
• De Roosendaalse verhalenbank op www.roosendaalvertelt.nl
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Colofon
Deze docentenhandleiding hoort bij het werkboekje De canon voor kleuters.
Uitgave Gemeentearchief Roosendaal 2012
Ontwerp Zinc/Cobi Golterman
Samenstelling Nicole de Boer, naar de publicatie De Canon van Roosendaal met
teksten van Nicole de Boer, Marius Broos, René Hermans, Joss Hopstaken, Ben
Maas, Ad Schrauwen, Marco Vermunt en Janine Verster
Drukwerk Huisdrukkerij Gemeente Roosendaal
Copyright: 2012. Alle rechten voorbehouden aan de uitgever (gemeente
Roosendaal). Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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