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FEESTJE
Je kunt steeds wel een aanleiding vinden om een
feestje te organiseren, maar een jubileum is altijd
toch wel één van de hoogtepunten in een
vereniging. En we hebben er dit jaar weer één!
Onze heemkundekring is opgericht in september
1979 en een simpel rekensommetje leert ons dan
dat we in september 2009 dus dertig jaar bestaan.
Reden voor een feestje! Dat vond het algemeen
bestuur ook en vervolgens ging een werkgroepje
met Ineke van Rijen, Janny van Geel, Christ van
Rooij en Pierre van Haperen aan de slag om een
passend feestprogramma samen te stellen. Dit
jubileum gaan we met elkaar vieren op
maandagavond 9 november a.s. in de aula van
het Da Vinci College. En het wordt een leuke en
mooie feestavond! In oktober ontvangt u van ons
een uitnodiging voor deze avond met het daarbij
behorende programma. Maar ook van u als lid van
onze heemkundekring wordt een bijdrage aan ons
feestje verwacht: wij zouden het erg fijn vinden als
elk lid van onze heemkundekring gedurende deze
laatste drie maanden van het jaar zorgt voor de
aanmelding van een nieuw lid voor de Vrijheijt van
Rosendale. Ik hoop dat ik u op 9 november een
interessante tussenstand kan melden. Tot dan

René Konings, voorzitter Heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale

______________________________________
NORBERTUS 90
Op vrijdag 18 september is er in het kader van het
Roosendaalse onderwijs weer een interessant
gedenkboek verschenen: “Norbertus 90”.
Het boek verhaalt de geschiedenis van het St.
Norbertus Lyceum gedurende de negentig jaren van
haar bestaan. Ook onze heemkundekring heeft door
het leveren van teksten en foto’s een bijdrage aan
dit gedenkboek geleverd. Tijdens de
boekpresentatie is ook een jubileumkunstwerk
onthuld.

__________________________________
BOEKENMARKT
U bent het van ons gewend: elke eerste zaterdag
van de maand open huis in onze Heemkelder. En
het lijkt wel of het er steeds drukker wordt. Heel
gezellig, dat bijkletsen met elkaar onder het genot
van een kop koffie en soms hoor je ook leuke en
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mooie verhalen uit het verleden, ook naar
aanleiding van schenkingen, voorwerpen en foto’s.
Op zaterdag 7 november is het weer open dag en
zoals we dat enkele jaren geleden ook eens gedaan
hebben, vonden we het weer tijd worden om ook
een boekenmarkt te organiseren. We krijgen
natuurlijk in de loop van de tijd de beschikking over
dubbele exemplaren van boekwerken,
naslagwerken, maar ook van oude schoolplaten
bijvoorbeeld. Op die eerste zaterdag in november
houden we dus naast het open huis weer een
boekenmarkt van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s
middags. Interessant om even langs te komen!

__________________________________
TENTOONSTELLING
In de laatste week van oktober en de eerste week
van november organiseren John Braat en Henk
Bredewolt een tentoonstelling met als titel:
Roosendaal 65 jaar bevrijd. Deze tentoonstelling is
te zien in Café De Veestallen aan de Kade in
Roosendaal. U bent van harte welkom!
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EXCURSIE DORDRECHT

JAARPROGRAMMA 2010
In haar vergadering van 21 september 2009 is de
jaarplanning voor 2010 door het bestuur besproken
en vastgesteld. Enkele data (ledenactiviteiten) zijn
nog voorlopig omdat we hierover nog in overleg zijn
met het Da Vinci College en in verband met de
excursies zijn we afhankelijk van bestemming en
VVV’s ter plaatse. Over eventuele wijzigingen zullen
wij u uiteraard tijdig informeren (zie daarvoor ook
onze website www.heemkundekringroosendaal.nl)

U hebt inmiddels de uitnodiging voor onze
najaarsexcursie op zaterdag 10 oktober a.s. al
ontvangen. U heeft zich voor dit interessante en
verrassende dagje uit naar de historische stad
Dordrecht al telefonisch kunnen aanmelden op 22
september j.l.

__________________________________
DROOM

René Konings

zaterdag
maandag
maandag

9 januari
18 januari
25 januari

Open Huis
Bestuursvergadering
Ledenactiviteit
(voorlopig)

zaterdag
maandag

6 februari
15 februari

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag

6 maart
22 maart

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag
donderdag

3 april
19 april
22 april

Open Huis
Bestuursvergadering
Excursie (voorlopig)

zaterdag
maandag

1 mei
19 mei

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag

5 juni
21 juni

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag

3 juli
19 juli

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag

7 augustus
23 augustus

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag
zaterdag

4 september Open Huis
20 september Bestuursvergadering
25 september Excursie (voorlopig)

zaterdag
maandag

2 oktober
18 oktober

Open Huis
Bestuursvergadering

zaterdag
maandag

6 november
8 november

Open Huis
Ledenactiviteit
(voorlopig)
Bestuursvergadering

Maandag

22 november

zaterdag
maandag

4 december Open Huis
20 december Bestuursvergadering

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het
benauwend heet buiten. Voor de meesten van ons
te heet. Je merkt dan dat je lichaam anders gaat
reageren. De beperkingen van het ouder worden
voel je op zo’n moment duidelijk.
Soms word je heel moe van die hitte en kun je de
slaap, wanneer je ’s nachts weer in je bedje ligt, niet
goed meer vatten.
Maar als je dan eenmaal slaapt ……… dan wil het
wel eens voorkomen dat je gedachten een heel
andere kant op gaan………moeten we niet iets op
de kaart gaan zetten? ……… is dat niet een goed
thema? ……… dat past eigenlijk toch wel goed bij
Roosendaal, die met haar binnenstad op
stadsplattegronden, prentbriefkaarten en foto’s
veelvuldig is vereeuwigd. Veel monumenten in die
Roosendaalse binnenstad zijn menigmaal op een
ansichtkaart afgebeeld.
Roosendaal is een prachtige tevens unieke
monumentale stad. Een groot deel van het
historisch stratenpatroon zoals het op oude
plattegronden is afgebeeld is behouden gebleven.
Ook bezit de stad een aantal unieke monumenten
zoals de Grote Kerk en de voormalige
Muziekschool.
De Roosendaalse binnenstad werd in de
middeleeuwen geheel omringd door stadsmuren.
Grote delen van deze muren zijn behouden
gebleven en worden vakkundig gerestaureerd.
Om in de stad te komen zaten in de stadsmuren vijf
toegangspoorten. In een van die poorten is nu het
onderkomen van Heemkundekring De Vrijheijt van
Rosendale gevestigd en is een expositie te
bezoeken………
De nachtelijke hitte maakt je weer wakker. Je merkt
dat je hebt gedroomd en dromen zijn toch bedrog?
………Of niet dan?

renko

September 2009 nr.3

BOEKPRESENTATIE
Een van onze leden, John Braat (u ook wel bekend
als stadsgids van de VVV Roosendaal) heeft de
afgelopen jaren een groot gedeelte van zijn vrije tijd
besteed aan het schrijven van een boek over het
verzet in Roosendaal tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het boek is nu klaar en gereed om
gepresenteerd te worden. John heeft ons gevraagd
of wij in deze nieuwsbrief hieraan enige aandacht
willen geven. Vanzelfsprekend voldoen we graag
hieraan en hierbij treft u dan ook de uitnodiging van
John aan om deze boekpresentatie bij te wonen. De
lezing van David Bernauw van het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie is wel heel
speciaal in dit programma. Van harte aanbevolen
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Programma
14.30 uur
15.00 uur
15.10 uur
!5.25 uur
15.40 uur
15.50 uur
16.00 uur

Zaal open
Woord van welkom
Lezing David Barnouw, NIOD,
Amsterdam
John Maas, Zeist, zoon
verzetstrijder Jan Maas
Luud Heck, Bergen op Zoom,
schoonzoon verzetsechtpaar van
Haperen-Haast
Afsluiting John Braat, auteur
Gelegenheid tot aanschaf van het
boek

Dagvoorzitter Luud Heck, oud-directeur schouwburg
“De Maagd”, Bergen op Zoom
Bij de presentatie is iedere Roosendaler, oudRosendaler en mensen uit de omgeving van
Roosendaal van harte welkom.

René Konings

Uitnodiging
4 oktober 2009, 15.00 uur is de presentatie van
het boek “Ere Wie Ere Toekomt”.
Het boek gaat over het verzet en andere
gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in
de toenmalige gemeente Roosendaal en Nispen.
Hiernaar is nooit een goed onderzoek gedaan.
De auteur John Braat toont aan dat het verzet in
Roosendaal en Nispen niet alleen een grote rol
speelde in Noord-Brabant maar ook landelijk. De
leiders van het verzet hebben door de perikelen na
de bevrijding nooit openheid van zaken gegeven.
Het rayon Roosendaal van het verzet was vrij groot.
Vele dorpen in de omgeving van Roosendaal
komen ter sprake in het boek. Na een onderzoek
van vijf jaar toont de auteur de grote rol van het
Roosendaalse verzet aan. Andere gebeurtenissen
zoals het bombardement van 31 mei 1944,
Aussencommando Roosendaal, Roosendaalse
vrijwilligers in het Duitse leger, Jeugdstorm, hulp
aan tientallen piloten, Joden om het land te
ontvluchten, Joodse onderduikers enzovoorts
komen uitgebreid in het boek aan bod.
Locatie
Voormalige kerk St.Jan
Markt 2
Roosendaal
Aanvang 15.00 uur

De toegang is gratis
_________________________________________

BERGEN OP STOOM
Op 6 augustus 2009 hadden onze
penningmeester Henk Heinen en voorzitter
René Konings in het Aramis-gebouw aan de
Laan van Brabant in Roosendaal een
aangenaam gesprek met Marc van der Steen,
manager Wonen van Aramis in het kader van
de huisvesting van onze Heemkundekring in
de komende jaren. Al gauw bleken er ook
heemkundige verbanden te liggen tussen ons
en de heer van der Steen, die in Bergen op
Zoom ook deelneemt in de Stichting
Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom. Hoewel
het niet gebruikelijk is om in onze
nieuwsbrief aandacht te geven aan
activiteiten buiten Roosendaal, vonden we
hierin toch een aanleiding om uw aandacht te
vragen voor onderstaand persbericht.
Temeer ook omdat we binnen onze
Heemkundekring ook aandacht willen geven
aan het industriële verleden, maar dan van
Roosendaal natuurlijk!

René Konings
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Historie industriële ontwikkeling in de
gemeente Bergen op Zoom in kaart
gebracht
Vanaf 19 november is het boek ‘Bergen op Stoom,
productiebedrijven in de gemeente Bergen op Zoom
vanaf 1800 tot 1950’ verkrijgbaar. Het boek bevat
een beschrijving van ongeveer 350
productiebedrijven in 32 bedrijfstakken. De
bedrijfstakken lopen uiteen van nutsbedrijven,
ijzergieterijen, constructiebedrijven en
suikerfabrieken tot de productie van keramiek,
sieraden, meekrap, snoep, bakkerijproducten,
limonades, alcoholische dranken en conserven. Een
dergelijk brede beschrijving is vrij uniek. Meestal
beperkt men zich tot de geschiedenis van één of
meerdere bedrijfstakken of sectoren. De
gehanteerde definitie voor een productiebedrijf is
“een bedrijf met zelfstandige seriematige productie
van goederen, waarbij mechanische hulpmiddelen
worden gebruikt”. Hiermee zijn dienstverlenende
bedrijven zoals transportondernemingen,
houtzagerijen, wasserijen en aannemers buiten
beschouwing gelaten.
Een schrijverscollectief van zeven personen, met
zeer verschillende achtergronden, maar wel een
gemeenschappelijke passie voor industriële
geschiedenis, heeft het boek in drie jaar tijd
geschreven. Het boek heeft 450 pagina’s met
talloze unieke afbeeldingen. De verhouding tussen
de aandacht voor Bergen op Zoom en
Halsteren/Lepelstraat ligt op circa 75% - 25%. Het
boek wordt in een oplage van 1.500 exemplaren
uitgegeven door de Stichting Industrieel Erfgoed
Bergen op Stoom. Het boek is verkrijgbaar bij de
boekhandel voor een prijs van € 39,95.
Het boek is tot stand gekomen door samenwerking
met drs. Johanna Jacobs en drs. Yolande Kortlever
van het Markiezenhof Historisch Centrum en dr.
Henk Muntjewerff van de Stichting Brabants
Industrieel Erfgoed. Verder hebben diverse
bedrijfstakspecialisten de schrijvers actief
bijgestaan. En niet in de laatste plaats is veel
informatie en beeldmateriaal verkregen van (oud)industriëlen en (oud-) medewerkers en nazaten
daarvan. Dit heeft veel nieuwe inzichten ten
opzichte van reeds bekende en algemeen
toegankelijke bronnen opgeleverd.
Op de website www.bergenopstoom.nl kan men
uitgebreid kennismaken met het boek.

Marc van der Steen
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op
Stoom
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Bibliotheek
De afgelopen maanden hebben we weer een aantal
nieuwe schenkingen van boeken voor de
bibliotheek ontvangen, zoals:
Symfonie in Roosendaal; Roosendaals Symfonie
Orkest 1983-2006.
Harry Franken; Liederen en dansen uit de Kempen.
Jelle Hagen: Vragen over vroeger; handleiding voor
het maken van historische interviews.
Albert Delahaye e.a.: Woide……die Wouda;
opstellen over de geschiedenis van Wouw.
René Hermans: Ter ontspanning en ter vermaak;
e
Wouwsche verenigingen in de 20 eeuw
Hans van den Eenden: Leve de Koning; Lodewijk
Napoleon op reis door Brabant en Zeeland.
Honderd Jaar; Gedenkboek 100-jarig bestaan der
congregatie van de religieuze PenitentenRecollectinen te Roosendaal 1832 1932.
Paul Brusse: De dynamische regio; economie ,
overheid en ondernemerschap in West-Brabant.
_________________________________________

Herfst

Men raapt de appels uit het natte gras,
aan vele stelen steekt een gouden blad.
De horizon blinkt onder lage wolken,
het dorp schuilt om zijn ouden, stompen toren.
De zon dwaalt ongedurig over 't land
en groet het vee, den zilvren nevelbank.
De meisjes spieglen zich in donkre plassen,
zien een gezicht van zomervreugd gewassen.
De wandelaar keert 's avonds vroeg naar huis,
Vol van zonsondergang en windgeruis.
Adriaan Morriën (1912-2002)

