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STELLINGEN

I

Het ontl,reken van een dominante bedrijfstak en het feit dat Roosendaal
nooit een administratief of bestuursrentrum is geweest. verklaren het ge-
brek aan een eigen identiteit van cle plaats.

11

Het gemeentelijke monumentenbeleicl kan een belangrijke bijdrage leve-
ren aan het versterken van de identiteit van een gemeenschap en het ver-
grc,ten vaii het maatsc·happelijk draagvlak hij het nemen van planologi-
sche bedissingen. Het valt daaic,m te betreuren dat degenen die niet met
een 'historical mind' gezegend zijn maar wel 'handelingsbekwaam' zijn of
bekleed zijn met beleidsverantwoordelijkheid. argeloos helangrijke c·ul-
tuurhistorisc·he monumenten laten verdwijrlen.

I11

Genealogie kan niet alleen als zinvolle vrijetijdsbesteding van groot be-
lang zijn. maar ook voor het lierkennen van netwerken tussen verse·hillen-
de pers(men en families.

IV

Een van de belangrijkste beginselen van de archiefivetenschap is het
structuurbeginsel, dat wil zeggen dat elk archief als een eigen. historisch
gegroeide eenheid behoort te worden geeerbiedigd. Als uitvloeisel daar-
van behoort 'de oude orde' gehandhaafd te worden. De onderzoeker krijgt
bij het bezoeken van archieven meestal te maken met voorlopige inventa-
rissen, talrijke hernummeringen en concordanties. waaruit blijkt dat dit
1,eginsel in de praktijk onuitvoerbaar is.

V
Het Nederlandse minderhedenbeleid is - ondanks de talrijke aanhalingen
in beleidsnotities en literatuur waarin Nederland als een multiculturele
samenleving wordt gekenschetst - primair een achterstandsbeleid en niet
een c·ultuurbeleicl. In het verlengde van dit laatste zou meertaligheid van
alloc:htc,nen eerder een positieve dan een negatieve waardering verdienen.



Vi

Het l,e,iach ukken zan het eigen identiteitsbesef als gemeentelijk of pro-
vine·iaal I,eleill cl„or miclciel van subsidiering , an allerlei instellingen die
zic·h ri(·111,·ii op het 'eigene: varierend van heemkundekringen tot lokale
crnioepen. kati geplautst in (·onfrontatie met anclei'e (·ulturen lei(len tot
een Jer:terkitig van rechts-radic·ale stromingen in (le samenleving.

V il
Re„rganisaties kunnen als veranderingsproces slei·his met succ·es worden
clcH,rgeicieici. inclien cle uitvoering ervan ges(·hiedI (1(,c)1· andere persc,nen
clan cle nianagers (lie verantwoordelijk zijn voc,r die reorganisatie.

VIll
Bij cle kerntakendiscussie van de lokale overheici nioet in het oog worden
gehouclen. dat een daadkrachtige overheicl - wat niet hetzelfde is als een
bemc,eizuc·htige overheicl - nodig blijft als regelgever. intermediair en
conti'oleur.

IX

De rol van cle gemeentesecretaris bij het tot stand komen van besluiten
van het c·ollege van burgemeester en wethouders verclient nadere stu(lie.

X
in de Roosendaalse straatnaamgeving clienen alsnog tiiet-katholieke be-
stuurders vernciemd te worden.

Stellinge,i behi,ren,1 1,ij het pn,efschrift ,·an: 1..J.P. ian Gastel. Roosendaal tussen platte-
lit,1,1 en stild. ileel \: 1 77<) -  j9/)(). Till,urg 1995.



WOORD VOORAF

Een voorwoord is een terugblik. Het geeft de gelegenheid om nog eens na te gaan waarom
juist dit gekozen onderwerp het voorwerp was van enkele jaren onderzoek. Soms zijn die re-
denen meer voor de hand liggend dan gedacht wordt. In een variant op prof.dr. Th. van Tijni,
waarbij ik jaren geleden aan de Rijksuniversiteit te Utrecht afstudeerde in de economische
en sociale geschiedenis, kan ik zeggen dat ik in Roosendaal ben geboren, de stad me ver-
trouwd is, en ik werkzaam ben bij het gemeentearchief in deze plaats. Een meer inhoudelij-
ke reden voor de keuze van het onderwerp is dat in de door mij bestudeerde periode op aller-
lei terreinen ingrijpende wijzigingen optraden in de Roosendaalse samenleving en dat een
meer samenhangende overzichtstudie over Roosendaal ontbrak.

Op deze plaats wil ik graag degenen bedanken die aan de wording van dit boek hebben
bijgedragen. Op de eerste plaats denk ik daarbij aan mijn promotor prof.dr. H.F.J.M. van
den Eerenbeemt die de voortgang van het werk nauwgezet bewaakte en mij met zijn advie-
zen, kritieken en aanmoedigingen steeds wist te stimuleren. Met Cock Gorisse, mijn partner
bij 'twee eeuwen Roosendaal' die de twintigste eeuw voor haar rekening nam, had ik vele en
lange gesprekken over ons beider onderzoeksgebied. Gezamenlijk maakten we verscheide-
ne'uitstapjes' naar diverse archieven in den lande. Jan Cartens vond ik bereid om het manu-
script nog eens kritisch door te nemen en op de leesbaarheid te toetsen. Paul van Merode uit
Antwerpen nam de Franse vertaling voor zijn rekening en Marius Broos verzorgde het kaart-
materiaal. Carlo Goyarts stelde zijn medische kennis ter beschikking.

Mijn collega's op het gemeentearchief volgden met belangstelling mijn vorderingen.
Andr6 Nieuwlaat dient hier speciaal genoemd te worden, niet alleen omdat hij me behulp-
zaam was bij het systematisch doornemen van alle kranten maar tevens omdat hij regelmatig
als klankbord fungeerde.

Het bestuur en de redactie van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact ben ik erkente-
lijk voor het opnemen van mijn proefschrift - als sluitstuk - in de reeks Bijdragen tot de
Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de fi-
nanciele bijdrage van de gemeente Roosendaal en Nispen. Bovendien stelde de gemeente
mij in de gelegenheid om enkele dagdelen per week te reserveren voor de afronding van
mijn onderzoek.

Mijn ouders moet ik bedanken voor de kansen en mogelijkheden die ze mij hebben gege-
ven. De inspanningen die ze hebben gedaan zijn niet tevergeefs geweest. Vrienden herin-
nerden me eraan dat er naast de wetenschap nog andere belangrijke zaken bestaan en aan-
dacht verdienen.

Marcella van Gorcum, Jilles en Michelle tenslotte bedank ik voor het geduld dat ze met
mij hadden en de steun die ze me gaven. Aan hen draag ik dit boek op.

Etten-Leun januari 1995

1) Van Tijn, 'Palingen en panelen', Tijdschri/i voor Sociate Geschiedenis 19 (1993) 2-6.
Enigszins aangepaste tekst van een lezing tijdens een symposium te Amsterdam op 25 juni
1992 naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar aan de R.U. te Utrecht.
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INLEIDING

§  1. Onderwerp en probleemstelling

Deze studie Roosendaal tussen platteland en stad vormt het eerste deel
van een onderzoek dat zich over een periode van twee eeuwen uitstrekt. In
dit deel wordt de periode 1770 tot cirea 1900 behandeld. De volgende pe-
riode, van 1900 tot 1970, komt in deel twee ter sprake. In 1770 was
Roosendaal nog een agrarisch-ambachtelijk dorp met een statisch leefpa-
troon. Twee eeuwen later is Roosendaal een stad met een modern-indus-
trieel karakter en een dynamisch leefpatroon. Deze transformatie, die in
wezen een moderniseringsproces is, vormt in ruimtelijk, demografisch,
economisch, politiek, sociaal en cultureel opzieht onderwerp van dit his-
torisch-sociologisch onderzoek. Dit proces vond, wat die verschillende
maatschappelijke sectoren betreft. op ongelijke momenten plaats.

In  1770, het startpunt  van het onderzoek, bestond Roosendaal  uit  een
kern, De Kuijp (gevormd door de Markt, de Molenstraat en de
Achterstraat), het kerkdorp Nispen en een achttal gehuchten of buurt-
schappen te weten Kalsdonk, Langdonk, Hulsdonk, Borteldonk, Rietgoor,
Vroenhout, Vinkenbroek en Haink. Het kerkdorp Nispen lag vijf kilome-
ter ten zuiden van de kern. De andere gehuchten lagen ongeveer op twee A
drie kilometer afstand van de kern. Het totale aantal inwoners in 1770 be-
droeg 4.591. Meer dan een eeuw later, in 1900, zag Roosendaal er enigs-
zins anders uit. Het inwonertal was aanzienlijk toegenomen en bedroeg
bijna 13.720. Ongeveer 40% van hen was elders geboren. Rond 1900
werd de eerste nieuwe uitbreiding gepland buiten de eigenlijke kern. Aan
de Markt en Molenstraat verrezen panden die in bouwvolume afweken
van de bestaande bebouwing. Spoorweg- en tramverbindingen waren aan-
gelegd. De mogelijkheid van communicatie door middel van telegraaf en
telefoon bracht de moderne techniek in Roosendaal. Zo waren er ver-
scheidene zaken die het Roosendaal aan het begin van de twintigste eeuw
duidelijk onderscheiden van het dorp in de achttiende eeuw.

Stad en platteland vormen in de beeldvorming een tegenstelling waarbij
het platteland staat voor een traditioneel agrarische-ambaehtelijke sa-
menleving en de stad voor een modern dynamisch-geindustrialiseerde sa-
menleving. Centraal in dit onderzoek staat de transitie van de
Roosendaalse plattelandssamenleving naar een meer stedelijke samenle-
ving in de periode 1770 tot 1900. De 'lange-termijn-ontwikkeling' vol-
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trekt zich op een groot aantal terreinen waarvan er in deze studie een ze-
stal nader worden beschouwd.

Op ruimtelijk gebied kenmerkt de plattelandssamenleving zich door
een geringe en verspreid liggende bebouwing en een beperkte infrastruc-
tuur. Vaak is er sprake van niet meer dan een kleine kern met daarom-
heen enkele gehuchten. De stad daarentegen kent een relatief hoge en
sterk gedifferentieerde bebouwingsdiehtheid. De infrastructuur is zowel
intern als naar de omliggende regio's goed ontwikkeld.

De agrarische samenleving is demogralisch gezien doorgaans klein van
omvang en kent een beperkte groei. Zowel het geboortencijfer als het
sterftecijfer zijn hoog. Vestiging en vertrek houden elkaar in evenwicht.
In een stedelijke samenleving is er sprake van een 'modern' voortplan-
tings- en huwelijkspatroon. Geboortencijfer en sterftecijfer zijn laag. De
mobiliteit is hoog, vestiging en vertrek worden vooral bepaald door econo-
mische factoren en zijn een belangrijke oorzaak voor de demografische
groei.

In de economische structuur van het platteland vormt de agrarische see-
tor met de ambachtelijke nijverheid de belangrijkste bron van inkomsten.
In de stedelijke samenleving is de (grootschalige) industriele nijverheid
met de dienstensector dominant.

In de politieke structuur van een dorpssamenleving heeft een betrekke-
lijk kleine, aan elkaar op verschillende wijzen gelieerde elite de touwtjes
in handen. De bestuurders zijn zelden professionele bestuurders en het

ambtelijke apparaat is nauwelijks ontwikkeld. De wet- en regelgeving op
allerlei terreinen is nog niet strak geformuleerd. In de 'moderne' samenle-

ving zijn er professionele 'full-time' bestuurders die worden ondersteund
door een groot ambtelijk apparaat. De wet- en regelgeving strekt zich uit
tot elk maatschappelijk terrein.

De sociale structuur van de agrarisch-ambachtelijke samenleving wordt
sterk bepaald door een kleine groep aanzienlijken, de elite, die sleutelpo-
sities bekleden op economisch, politiek, sociaal en cultureel gebied. Hun
opvattingen en inzichten zijn bepalend voor de ontwikkeling van volks-

huisvesting, gezondheidswezen, onderwijs en dergelijke. In de stedelijke
samenleving verdwijnt die concentratie van macht. In de plaats daarvan
treden belangenorganisaties naar voren zoals bijvoorbeeld vakverenigin-

gen. De diversiteit en het aantal organisaties nemen steeds meer toe.

Op cultureel gebied zijn er weinig voorzieningen in de plattelandssa-
menleving. De mentaliteit is 'dorps': gesloten, naar binnen gekeerd en ge-
richt op de eigen gemeenschap. Er is weinig aandacht voor vernieuwing
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en verandering. De stad daarentegen kent een ruim aanbod van voorzie-
ningen op velerlei terrein. De stad is'dynamisch': gericht op verandering.

§ 2. Periodisering en cesitur

Het onderzoek werd door twee onderzoekers uitgevoerd in twee afzon-
derlijke gedeelten. Het eerste deel omvat de periode  1770 tot circa  1900,
de aanzet tot en het begin van de modernisering. Het tweede deel behan-
delt de daarop volgende periode, 1900 tot 1970. Het heeft de uitbouw van
de modernisering tot ondenverp.

Begin- en einddatum van het onderzoek zijn gekozen op basis van argu-
menten die vooral nationaal betekenis hebben. Het jaartal 1770 is als
startdatum gekozen, omdat het nog ruim ligt voor de Bataafs-Franse tijd.
Het agrarisch-ambachtelijke patroon is nog volop aanwezig en de invloe-
den van Verlichting en Patriottenbeweging kunnen nog worden'meegeno-
men: Daarmee is de situatie aan het begin van het onderzoek die van een
kleine, statische agrarisch-ambachtelijke gemeenschap aan de vooravond
van de modernisering. Het jaar 1970 is als einddatum gekozen omdat het
moderniseringsproces dan voltooid is. Het is duidelijk dat er een nieuwe
fase ingegaan is: er is sprake van een trendbreuk in het moderne denken
en doen.

De cesuur in het onderzoek is gelegd rond 1900. Dit jaartal is, in tegen-
stelling tot begin- en einddatum, gekozen op basis van lokale argumenten.
Rond 1900 treedt in Roosendaal een economische stagnatie op. De land-
bouw kan steeds minder mensen werk versehaffen, het aandeel van de in
de industrie werkzame bevolking loopt terug, terwijl de dienstensector is
uitgebreid, er is sprake van een vertrekoverschot. Op hetzelfde moment
vindt er een verstrekkende planologische ingreep plaats door de noodza-
kelijk geworden verschuiving van het spoorwegemplacement in noordoos-
telijke richting, ver buiten het toenmalige centrum. In de politiek wordt
aan het einde van de negentiende eeuw door wijzigingen van de Kieswet
het kiezersaantal fors uitgebreid en ontstaan de eerste lokale kiesvereni-
gingen en partijen. Op sociaal gebied wordt de lokale vrijheid van hande-
len steeds meer ingeperkt door nationale wet- en regelgeving. Boeren, ar-
beiders en middenstanders gaan zich organiseren. De 'oude' maatschap-
pelijke elite slaagt er niet meer in de nieuwkomers te encultureren op de
manier zoals ze zich dat voorstelt en het sociale systeem komt onder druk
te staan. Er ontstaan spanningen tussen de import-Roosendalers, de
'vreemdelingen', en de maatschappelijke bovenlaag die haar positie wil
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handhaven. In cultureel opzicht gaat de verzuiling een allesbepalende
factor worden.

Natuurlijk vinden al deze veranderingen niet precies in 1900 plaats: de
veranderingen op politiek terrein beginnen bijvoorbeeld al rond 1896,
terwijl de verzuiling in Roosendaal pas na 1910 definitief gestalte begint
te krijgen. Daarom is voor een'getande' overgang tussen beide studies ge-
kozen. Dit betekent dat de beschrijving van de gebeurtenissen in de ene
sector van het maatschappelijke leven soms doorlopen tot na 1900 terwijl
in een ander geval die eerder eindigen. Het uitgangspunt vormt hierbij
dat in deel een de gebeurtenissen tot aan het omslagpunt worden beschre-
ven, deel twee gaat van daaruit verder.

§ 3. Het onderzoek: theorie en bronnen

De keuze voor Roosendaal als geografisch afgebakend gebied beteken-
de min of meer de keuze voor een integrale geschiedschrijving of tenmin-
ste een studie waarbij een veelheid van aspecten van het maatschappelij-
ke leven aan de orde kon komen. Uiteraard wil dit niet zeggen dat er geen
zaken zijn waaraan minder aandacht wordt besteed.

Een benadering waarbij transitieprocessen op verschillende terreinen
van het maatschappelijke leven in samenhang onderzocht worden, maakt
het moeilijk het onderzoek binnen een allesomvattend theoretisch kader
te brengen. De meeste sociologische of historische theorieen hebben
slechts betrekking op onderdelen van maatschappelijke processen. Een
ander belangrijk nadeel van veel sociologische theorieen is dat deze uit-
gaan van een bestaande toestand waarbij de tijdsdimensie veelal onderge-
schikt is en nauwelijks een rol speelt. Lange-termijnprocessen krijgen
weinig of geen aandacht. Een uitzondering hierop vormt de 'figuratie-
sociologie' van Elias. In 1939 publiceerde Elias zijn tweedelig werk Ueber
den Prozess der Zivilisation dat door de oorlog weinig aandacht kreeg. Dit
vormde een van de redenen dat de ideeen van Elias pas later in ruimere

kring meer bekendheid kregen. Pas de laatste vijftien jaar wordt de 'figu-
ratiesociologie' vooral in Nederland, met name door Goudsblom, als een
nieuw paradigma gehanteerd. De kritiek die door Elias en zijn aanhangers
op de 'moderne' sociologie wordt uitgeoefend is dat individu en samenle-

ving teveel als gescheiden werkelijkheden worden opgevat en dat de
tijdsdimensie te weinig wordt onderkend waardoor veranderingsproces-
sen tot een toestand worden gereduceerd.1 Het is volgens Elias slechts
mogelijk een goed beeld te krijgen van de sociale werkelijkheid als men
uitgaat van interdependentie waarvoor hij (lan de term 'figuratie' gebruikt
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die duidt op 'mensen in meervoud: niet als een optelsom maar als ver-
vlechtingsstructuur. Mensen zijn fundamenteel met elkaar verbonden en
van elkaar afhankelijk. In die wederzijdse afhankelijkheid vormen
machtsrelaties een essentieel aspect. Die machtsverhoudingen vormen
voor Elias dan ook een feit van alle menselijke betrekkingen. Soms is er
lange tijd een evenwicht maar op de langere termijn zijn er steeds ver-
schuivingen te constateren. Een aspect van die wisselen(ie machtsverhou-
dingen is verder uitgewerkt in een studie waarin de relatie tussen geves-
tigden en nieuwkomers in een kleine gemeenschap werd onderzocht.2
Ook in Roosendaal traden er spanningen op tussen cle 'oude: gevestigde
families en nieuwkomers. Elias benadrukt dat die lange-termijnprocessen
niet gestuurd worden of voorzien zijn. Wel hebben ze een duidelijke
structuur en richting. Over generaties heen leiden ze tot gerichte verande-
ringen. In deze studie kon van die sociologische theorieen maar een zeer
beperkt gebruik gemaakt worden.

De opvattingen over veranderingsprocessen op de lange termijn en het
ongelijktijdige verloop ervan sluiten wel aan bij de uitgangspunten van
dit onderzoek. Temeer daar deze studie toch ook vooral een onderzoek is
naar de geschiedenis van bewoners van een dorp, later stad en hun econo-
mische, sociale, mentaal-culturele en politiek-bestuurlijke activiteiten.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 1 wordt een alge-
meen historisch kader geschetst van belangrijke ontwikkelingen die zich
op internationaal, nationaal of regionaal niveau voordeden en waarvan
sommige verstrekkende gevolgen hadden, ook op het lokale niveau. Dit
hoofdstuk legt hiermee het historische fundament. In het kort worden de
belangrijkste figuren en instellingen ten tonele gevoerd. De hoofdstukken
2 tot en met 7 vormen als het ware de pijlers van het bouwwerk en behan-
delen de verse:hillende maatschappelijke terreinen. Hoofdstuk 2 geeft de
ruimtelijke ontwikkelingen weer. Hoofdstuk 3 en 4 handelen over respee-
tievelijk de demografische en economische veranderingen. De sociale
verhoudingen, de mentaal-culturele verhoudingen, en bestuur en politiek
komen in de hoofdstukken 5,6 en 7 aan de orde. Al deze hoofdstukken
zijn temporeel van opzet. Hoofdstuk 8 geeft een samenvattende analyse
en 'overkoepelt' daarmee de voorgaande hoofdstukken.

1)  Elias, Het cit·ilisatieproces, dl.II. aanhangsel (inleiding bij de Duitse heruitgave van 1969)
346-393. bijvoorbeeld 359-360.
2)  Elias en Srotson, De gerestigden en de buitenstaanders. De kern hien·an is de ongelijke en
wisselende machtsbalans en de spanningen die optra(len tussen gevestigde families en nieu-
we migranten van elders.
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Er is door de twee auteurs zoveel mogelijk gestreefd naar eenvormig-
heid van de beide delen. Dit betekent dat - waar mogelijk - het bronnen-
materiaal, cijferreeksen. tabellen et cetera op elkaar zijn afgestemd.
Uiteraard was dit over een zo lange periode niet altijd mogelijk. In dat ge-
val is de presentatie zoveel mogelijk identiek gehouden.

Het voordeel van een onderzoek zoals dit is dat van een groot aantal uit-

eenlopende bronnen gebruik gemaakt kan worden. Doordat het onderzoek
zich tot een plaats beperkte en Roosendaal in de negentiende eeuw nog
een beperkt aantal inwoners telde, was het mogelijk diverse bronnen aan
elkaar te koppelen om op die manier personen als het ware tot leven te
wekken. De meeste bronnen waren te vinden in archieven die zich in het
gemeentearchief bevinden.3 Daamaast bevindt zich voor wat de Franse
tijd betreft belangrijk archiefmateriaal in het Rijksarchief te Antwerpen.
Uiteraard zijn de archieven van de hogere overheden, de toeziehthouden-
de organen, eveneens van belang. Dit materiaal bevindt zicli in het
Rijksarchief van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch. Aanvullend materi-

aal kwam nog uit het Bisschoppelijk Archief te Breda en het archief van
de Nederlandse Spoorwegen te Utrecht.

§ 4.  Belang vall het onderzoek

Het belang van het onderzoek ligt vooral in het gegeven dat het een inte-
grale geschiedschrijving van een lange tijdsperiode beoogt. Doordat het
onderzoek plaatsvindt binnen een beperkte geografische ruimte en bij een
overziehtelijk inwonersaantal is het mogelijk om de ruimtelijke, demogra-
fische, economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen sa-
menhangend te beschrijven. De netwerken van de belangrijkste actoren
en organisaties op de laatstgenoemde vier terreinen zijn voor een groot
deel nog te achterhalen. Door het onderzoek in de tijd af te bakenen tus-
sen 1770 en 1900, kan het totale transitieproces tot aan deze tijd in beeld
worden gebracht.

Het schrijven van een integrale geschiedenis blijft overigens een moei-
zame zaak. De meeste studies die over een bepaalde stad of regio gaan,
leggen accenten op bepaalde terreinen of vertrekken vanuit een van te vo-
ren aangegeven kader. Welke uitgangspunten men ook neemt, het pro-
bleem blijft dat, naarmate de schaal en de omvang van het onderzoek toe-
nemen, de complexiteit van de samenhangen eveneens toeneemt. Jan
Romein schetste jaren terug al integrale geschiedschrijving als een po-

3)  De belangrijkste archieven zijn uiteraard de overheidsarchieven maar ook bijvoorbeeld
het archief van de r.k. parochie van St. Joannes de Doper.
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ging om een samenvattend beeld te krijgen van een maatschappij op een

bepaalde plaats op een bepaald moment. Zonder dat we hier uitgebreid
ingaan op zaken als plaatsgebondenheid en subjectiviteit van de onder-
zoeker, lijkt liet beeld van Romein wellicht te hoog gegrepen en zullen we
ons wat bescheidener moeten opstellen.4

Dit onderzoek over een stad 'in wording' is van belang voor de plaatse-
lijke geschiedschrijving en voor de geschiedschrijving van Noord-
Brabant. In tegenstelling tot Bergen op Zoom5 en Bredab waar eerder
overzichtstudies over de negentiende en twintigste eeuw verschenen. ont-
brak tot op dit moment een samenhangende studie over Roosendaal. Met

deze publikatie die vooral de negentiende eeuw beschrijft en het vervolg
hierop, dat de twintigste eeuw bestrijkt, wordt in die lacune voorzien.

4)  Voor een theoretische beschouwing over de integrale geschiedenis o.a. Trienekens,
'Theoretische en methodologische aspec.ten van de lokale en regionale geschiedenis',in:
Balans en perspectid, 167-188.
s) Hoewel vanuit een geografisch kader benaderd, beschrijft Martel in zijn onderzoek
Bergen op Zoom. Proeve van een sociaat-geogratische stadsanalyse dat in 1961 verscheen,
een groot aantal aspecten van de'moderne' Bergse geschiedenis.
6) Over Breda verscheen in 1990 deel III van de Ceschiedenis van Breda. Hootillijnen en ac-
centen dat de periode van 1795 tot 1960 behandelt.
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HOOFDSTUKI

SYNCHRONISCH KADER

§ 1. Inleiding

De veranderingsprocessen in Roosendaal zoals die in dit onderzoek be-
schreven worden, stonden natuurlijk niet op ziehzelf maar waren voor een
deel een gevolg van nationale en soms zelfs internationale ontwikkelingen
en gebeurtenissen. Op allerlei terreinen zowel economisch, politiek, soci-
aal als cultureel kwamen steeds meer relaties met anderen tot stand. Op
politiek gebied door de uitbreiding van het kiesrecht en de meer en meer
toenemende bemoeienis van de provinciale en rijksoverheid. In econo-
misch opzicht doordat conjuncturele ontwikkelingen vat kregen op de
Roosendaalse economie. In sociaal en cultureel opzicht tenslotte doordat
groepen uit de samenleving zich begonnen te organiseren en meer expli-
ciet voor hun eigen belangen gingen opkomen.

In grote lijnen zijn binnen deze ontwikkelingen een viertaI perioden te
onderscheiden. Tussen 1770 en 1795 ontwikkelden zich de ideeen van de
Verlichting die in Frankrijk uiteindelijk uitmondden in een gewelddadige
omverwerping van de bestaande orde. De weerstanden tegen de bestaan-
de systemen en structuren bleven niet beperkt tot Frankrijk maar ver-
spreidden zich over heel Europa en maakten een definitief einde aan het
Ancien Regime. Ook in Nederland betekende dit in 1795 het einde van de
republiek en werd er een nieuwe rechtsorde gevestigd, gestoeld op de
ideeen van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De periode 1770-1795
vormde de laatste periode onder het oude stadhouderlijke regiem: een pe-
riode van stagnatie en economische achteruitgang. Het tijdvak dat erop
volgde, stond vol van institutionele hervormingen met afwisselend een
sterke democratisering gevolgd door een centralistisch Frans bewind. In
de economische toestand kwam nauwelijks verbetering. In 1814 werden
de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden als gevolg van een internatio-
nale regeling verenigd. Het was een periode met een actief economisch
beleid en grote aandacht voor de infrastructuur. De verschillen tussen
beide delen van het koninkrijk bleken echter te groot en de bindende
krachten te klein zodat Belgie zich in 1830 afscheidde.

Rond het midden van de eeuw was er in heel Europa de roep van de bur-
gerij om deelname aan de regeringsmacht. In Nederland ontwikkelde zich
in de tweede helft van de negentiende eeuw de parlementaire democratie.
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Drie belangrijke kwestie beheersten de landelijke politiek: de financiele

gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs (de 'schoolstrijd'), de
strijd om het algemeen kiesrecht en de sociale kwestie. Via moeizame on-

derhandelingen kwam rond de eeuwwisseling een oplossing voor die pro-
blemen in zicht.

§ 2.1770-1795

De hier genoemde periode vormde een overgangstijd waarin de oude so-
ciaal-economische structuren steeds meer onder druk kwamen te staan.

De welvaart nam af en van diverse zijden werden er pogingen in het werk
gesteld om het economisch leven te stimuleren. Zo werd in 1776 in
Amsterdam de Maatschappij van Landbouw opgericht en in 1777 in
Haarlem de Oeconomische Tak van de Hollandse Maatschappij der
Wetenschappen. Door prijsvragen en premies probeerde de overheid on-
dernemers tot innovaties te prikkelen. In 1784 werd de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen opgericht met als voornaamste doel de leden van de
arbeidende klasse tot nuttige leden van de samenleving te maken.

Ondanks al deze pogingen - die alle goede bedoelingen ten spijt niet al-
tijd het verwachte resultaat opleverden - waren er in het laatste kwart van
de achttiende eeuw spanningen in de maatschappij die zich vooral op po-
litiek gebied manifesteerden. De traditionele tegenstellingen tussen de
stadhouders en de regenten werd gekoppeld aan de democratische stro-

ming, die zijn inspiratie vond in Frankrijk en die vooral buiten de provin-
cie Holland veel aanhang vond. De middenklasse wenste politieke mede-
zeggenschap en invloed op de samenstelling van de plaatselijke regenten-
colleges. Hier en daar in het land kwamen gekozen bestuurseolleges en
gewapende burgerkorpsen. Innerlijke tegenstellingen binnen de patriot-
tenbeweging en het feit dat de stedelijke besturen uiteindelijk toch enige
afstand namen van de democratische beweging zorgden er tenslotte voor
dat de patriottenbeweging in 1787 ineenstortte. Een aantal vooraanstaan-
de leiders vluchtten naar Frankrijk. In Roosendaal was niet direct sprake
van echte patriottenbeweging. De drossaard, mr G.W. Panneboeter, was
een echte orangist. In 1786 hadden de prins, zijn gemalin en vier kinde-
ren, op doortocht naar Zeeland bij hem gedineerd. Het uiterlijk vertoon

dat met het bezoek gepaard ging, zoals het binnenhalen van het gezel-
sehap, het vlaggen en het plaatsen van erebogen, had hij uit eigen midde-
len betaald en een jaar later reisde hij persoonlijk naar Den Haag om zij-
ne hoogheid geluk te wensen met het herstel in alle hoge ambten.1 Toch
waren er wel degelijk enkele anti-oranjegezinden onder de Roosendalers
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want de drossaard deelde in een schepenvergadering mee dat er lieden
rondliepen die een lint of koord in de vorm van een V op hun hoed droe-
gen en dat hij persoonlijk bij een zekere Levien een lint van diens hoed
had gehaald. Er werd door het plaatselijk bestuur dan ook een verbod uit-
gevaardigd op het dragen van dergelijke tekenen.2

Op  22  februari  1793 werd Roosendaal zonder  slag of stoot door Franse
troepen ingenomen en werd er een groot aantal militairen ingekwartierd.
Enkele weken later, op 13 april vertrokken de Fransen weer. Begin 1795
kwamen ze terug, maar nu voor langere tijd. Tijdens die korte Franse be-
zetting hadden zich enkele personen schuldig gemaakt aan 'collaboratie'.
Een van hen, een tijdelijk ingezetene die afkomstig was uit Diest, moest
Roosendaal binnen 48 uur verlaten. Van een andere verdachte, W.A. van
Hout, die woonachtig was in Roosendaal en blijkens getuigenverklarin-
gen een anti-orangist was, werden de goederen in beslag genomen.3

De economische positie van Nederland kwam aan het einde van de
achttiende eeuw onder druk te staan door het wegvallen van de stapel-
markt te Amsterdam en de sterke concurrentie van Engeland en Frankrijk
waardoor de goederenstroom rechtstreeks van verkoper naar koper ging
en niet meer via het dure Amsterdam. Een kleine groep profiteerde wel
van de activiteit in de financiele sector. Het Nederlandse kapitaal werd
niet of nauwelijks geynvesteerd in binnenlandse projecten maar werd
hoofdzakelijk belegd in het buitenland.

Het aantal paupers nam na 1770 onrustbarend toe. Velen ontvluchtten
de steden en zwierven over het platteland. Bedelarij en struikroverij kwa-
men ondanks het politionele optreden en de 'klopjachten' op zwervers en
vagebonden steeds meer voor. De dalende welstand en de groeiende ar-
moede leidden soms tot banditisme waarbij inbraken en afpersingen op
grote schaal voorkwamen. Vooral het zuiden en het oosten van het land
hadden hiermee te kampen. De natuurlijke terreingesteldheid die het ge-
makkelijk maakte een schuilplaats te vinden en de nabijheid van de rijks-
grenzen bevorderden de bendevorming in deze streken. Klopjachten op
onmaatschappelijke elementen en de instelling van burgerwachten lever-
den meestal niet het gewenste resultaat op. Door de wijze van bestraffing,
die meestal bestond uit lijfstraffen en verbanning, werd het probleem van
de ene jurisdictie  naar de andere geschoven. In januari  1787 en decem-
ber 1793 werden er in Roosendaal en de gehele Baronie van Breda groot-

q GARN. ABA, inv.nr. 26, register van resoluties 1774-1792, 17-10-1787.
2) GARN, ABA, inv.nr. 26. register van resoluties 1774-1792. 25-6-1788.
3) GARN. ABA, inv.nr. 27. register van resoluties 1793-1794,8-6.15-6,22-6,7-9 en 23-9-
1793.
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scheepse klopjachten gehouden op rondzwervende vagebonden en bede-
laars.4 Beide jaren heerste er door de hoge graanprijzen grote armoede.
Vooral  in de wintermaanden van 1793-94 was sprake van een grote toena-
me van het aantal anmen en zieken. Het plaatselijke bestuur zag zich daar-
om genoodzaakt de wedden van de chirurgijns aanzienlijk te verhogen.·5

Het ondenvijs tijdens de republiek was over het algemeen van een niet
al te hoog niveau. Voor kinderen van zes tot ongeveer twaalfjaar was er de

lagere school. Meestal was er slechts een onderwijzer die de leerlingen
van versehillende leeftijden in een lokaal - vaak bij hem thuis - verzamel-
de en probeerde hen lezen, schrijven en rekenen bij te brengen. Vaak was
het meer een kwestie van kinderen bezighouden dan gerichte kennis en
vaardigheden bij brengen. De bekwaamheid bij het merendeel van de on-

derwijzers was ver te zoeken en het peil van het gewone onderwijs was dan
ook bedroevend. Vanaf ongeveer 1780 werd er door een aantal figuren ge-
pleit voor vernieuwingen in het onderwijs. Een belangrijk onderdeel daar-
van was het klassikaal onderwijs. De ideeen sloten aan bij de gedachten
over de rede en rationaliteit. Overigens kreeg de onderwijsvernieuwing
pas na de Bataafse omwenteling gestalte. In de plattelandsdorpen zoals
Roosendaal was van onderwijsvernieuwingen vooralsnog niets te merken.

§3.1795-1813

Politiek gezien vormde het jaar 1795 voor Noord-Brabant, destijds
Staats-Brabant geheten, een keerpunt in die zin dat dit gewest, na eeu-
wenlang als Generaliteitsland door Den Haag bestuurd te zijn geweest,
een gelijkwaardige positie verwierf. De komst van de Fransen zorgde er-
voor dat bijna overal in de dorpen en steden revolutionaire comites wer-

den opgerieht die nieuwe bestuurders aan de macht brachten. Binnen de
door de Fransen bepaalde grenzen werden de oude oranjegezinde be-
stuurders door deze nieuwe bestuurders vervangen. De Bataafse revolutie
voltrok zich opmerkelijk rustig en gewelddadigheden bleven uit. De be-
zittingen van de stadhouder en de gevluchte oranjegezinde regenten en
bestuurders werden geconfisqueerd. Ook in Roosendaal vluchtten de
drossaard en de hervormde schepenen. Na enkele maanden keerden de
meesten weer terug maar hun plaatsen waren inmiddels ingenomen door
anderen. De Bataafse republiek kwam in de plaats van de oude republiek.
Na lang touwtrekken tussen voorstanders van een eenheidsstaat en dege-

4) GARN, ABA, inv.nrs. 26-27, registers van resoluties 1774-1792 en 1793-1794, 2-1-1787
en 14-12-1793.
·') GARN, ABA, inv.nr. 27, register van resoluties 1793-1794, 22-3-1794.
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nen die een meer federale staatsvorm voor ogen hadden, kwam tenslotte
in  1798 de Staatsregeling tot stand. Deze regeling resulteerde in gemeen-
ten en departementen die onder nieuwe benamingen en begrenzingen
voor de oude gewesten in de plaats kwamen. De nieuwe bestuurslagen wa-
ren slechts uitvoerende organen van een sterk centraal gevoerd beleid.

Hoewel de machtswisseling in mei  1795 in Roosendaal rustig verliep,
vonden er dat jaar en in het begin van het volgende jaar regelmatig vernie-
lingen plaats aan eigendommen van hervormden en voormalige bestuur-
ders.6 Het bleef een enigszins onrustige periode want er werden telkens
verboden uitgevaardigd om op nieuwjaarsavond en driekoningen langs de
deuren te zingen. Ook het spelen op viool of andere muziekinstrumenten
in herbergen op feestdagen werd aan banden gelegd. Bovendien mocht er
na tien uur's avonds vaak niet meer getapt worden.7

In 1809 werd Roosendaal tot stad verheven. Als motieven werden ge-
noemd'de uitgestrektheid en volkrijkheid'. Overigens was dit slechts voor
korte duur want het regeringsreglement voor de steden in Noord-Brabant
van 5 november 1815 vermeldde Roosendaal niet meer.8

Er kwamen wel een aantal belangrijke hervormingen tot stand in deze
periode. De Bataafse revolutie zorgde voor gelijkberechtiging van alle
kerkelijke stromingen en een scheiding van kerk en staat. De burgerlijke
huwelijkssluiting voorafgaande aan de kerkelijke plechtigheid werd ver-
plicht gesteld. Aan de joden werd burgerrecht verleend. De katholieken
in Roosendaal kregen in 1809 na langdurige onderhandelingen tussen de
drie daarbij betrokken partijen te weten katholieken, hervormden en
plaatselijke overheid, formeel hun kerk terug. De hervormde gemeente
liet een nieuwe gebedsruimte bouwen die in 1810 gereed kwam.

In 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Al vanaf 1795 was er
een achteruitgang van de welvaart doordat de traditionele buitenlandse
markten waren weggevallen. Hoewel Nederland administratief een onder-
deel van het Franse rijk werd, bleven de Franse markten tot 1812 gesloten

6) GARN. AMu, inv.nrs. 22-23. registers van resoluties van de municipaliteit 1794-1796 en
1796-1797, o.a. 8-9,23-9, 4-11-1795 en 29-3-1796. Ook later vonden nog vernielingen aan
eigendommen van hervormden en verstoringen van de hervormde erediensten plaats. Zo
werden de ouders van kinderen die de hervormde dienst hadden verstoord daarvoor aan-
sprakelijk gesteld. GARN. AMu, inv.nr. 24, register van resoluties van de municipaliteit
1798-1799, 19-3-1798.
') GARN. AMu. inv.nrs. 23-28. registers van resoluties van de municipaliteit 1796-1797,
1798-1799, 1799-1801, 1801-1804 en 1804-1806. o.a. 29-12-1797. 28-12-1799.18-12-
1801,25-5,29-12-1802 en 31-12-1804.
8)  Mommers, 'Verlening van stadsrechten aan Roosendaal in 1809', Jaarboek De Ghulden
Roos 17 (1957) 97-109.
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voor de Nederlandse ondernemers. De voortdurende oorlog met Engeland
zorgde voor het verlies van het grootste deel van de kolonien en een enor-
me teruggang van de zeescheepvaart. Ook het binnenlandse vervoer over
water ondervond de nadelige gevolgen van de inlijving. Het scheepvaart-
verkeer op de Roosendaalse haven liep sterk terug.

Het historiografisch beeld van de armoede in de Bataafs-Franse tijd is
vooral bepaald door de situatie in de ste(len. Juist in de steden in de kust-
provincies was handel en scheepvaart de belangrijkste bron van bestaan.
De teruggang van de economische bedrijvigheid in deze sectoren zorgde
voor grote werkloosheid. Op het platteland waar het grootste deel van de
bevolking zich met landbouw bezighield, speelde dit veel minder. De stij-
gende graanprijzen en de aandacht voor de landbouw van overheidswege
gaven eerder een stimulerende impuls aan de landbouw.

Het Bataafse en Franse bewind probeerde de armenzorg een nieuwe
structuur te geven. Het uitgangspunt hierbij was de bijstandverlening te
centraliseren en de rol van de kerkelijke en bijzondere armenkassen te-
rug te dringen. Erg succesvol waren die pogingen niet. In Roosendaal on-
dersteunde de hervormde diaconie in 1801 de behoeftige inwoners zonder
onderscheid van godsdienst. De lokale overheid probeerde (le bedelarij te
reguleren via de afgifte van vergunningen in de vorm van loodjes die
zichtbaar gedragen moesten worden.9 Na het vertrek van de Fransen werd
de vroegere toestand grotendeels hersteld. De lokale autonomie en de rol
van de kerk bleken te sterk om drastische veranderingen door te voeren.

Al vrij snel na de Bataafse omwenteling werd begonnen met de voorbe-
reiding van een nieuwe onderwijswet. In 1801 was de eerste wet een feit.
Er werd onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere scholen.
Openbaar waren die scholen die gefinancierd werden door de overheid. In
de praktijk heeft deze wet nooit gewerkt en in 1806 kwam er een nieuwe
schoolwet die het onderscheid tussen openbaar en bijzonder handhaafde.
Het toezicht op het onderwijs kwam aan de staat. In de wet werd bepaald
wat er onderwezen moest worden. Dat was lezen, rekenen en schrijven. De
rol van de schoolinspecteurs en -opzieners die belast waren met het toe-
zieht op het onderwijs was uiteindelijk van groot belang voor de verbete-
ring van het onderwijs. Enkele schepenen werden in een plaatselijke
schoolcommissie benoemd maar daadwerkelijke activiteiten ontplooide
deze commissie niet. Opmerkelijk is nog dat in 1809 de Franse school
werd gesloten omdat deze weinig nut zou hebben.

3  GARN. AMu, inv.nrs. 25 en 28, registers van resoluties van de municipaliteit 1799-1801
en 1806-1809,31-1-1801 en 23-12-1808.
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§4.1813-1851

De nederlaag van Napoleon bij Leipzig veroorzaakte zowel onder de
Franse troepen als onderde bevolking onrust. Op 30 november 1813 zette
de zoon van de gevluchte stadhouder voet aan wal op het Scheveningse
strand en op 2 december liet hij zich in Amsterdam uitroepen tot soeve-
rein vorst. De laatste Fransen vertrokken begin 1814 uit Nederland.

Belgie werd op het Wener Congres aan het nieuw gevormde koninkrijk
toegevoegd. Het internationale machtsevenwicht eiste een krachtige staat
aan de noordgrens van Frankrijk. Hoewel de politiek van Willem I op het
vormen van een natie gericht was, bleken er grote tegenstellingen tussen
noord en zuid te bestaan. Als gevolg van slechte economische en sociale
omstandigheden en onder invloed van de Julirevolutie in Frankrijk kwam
het tenslotte in 1830 tot een uitbarsting en werd de Belgische onafhanke-
lijkheid geproclameerd. Negen jaar lang hoopte Willem I nog Belgie tel'ug
te krijgen waarvoor hij een groot leger op de been hield, maar uiteindelijk
moest hij zich, onder druk van de Tweede Kamer die niet langer zijn geld-
verslindende volhardingspolitiek wilde volgen, bij de feiten neerleggen.
De Belgische opstand bracht mee dat Noord-Brabant grensgebied werd en
dat Roosendaal evenals vele andere plaatsen in de provincie te maken
kreeg met inkwartiering van Hollandse soldaten. De inkwartiering van
grote aantallen vreemde militairen bracht soms spanningen teweeg.
Hoewel de rapporten van de districtscommissaris aan de gouverneur van
de provincie spreken over een "rustige en onderworpen geestesgesteld-
heid" van de Roosendaalse bevolking,10 was er in juli 1838 toch een grote
vechtpartij waarbij ingekwartierde soldaten, marechaussees en
Roosendaalse ingezetenen betrokken waren.11 Toch lijkt de Roosendaalse
bevolking over het algemeen vrij volgzaam te zijn geweest want zeven jaar
eerder al beschreef een districtscommissaris de inwoners als "zeer onder-
geschikt, rustig en weltevreden".12

Een tiental jaren later was Europa volop in beweging. De revolutionaire
dreiging in 1848, waarbij in tal van landen de burgerij bestuurlijke her-
vormingen eiste, dwong Willem II tot een grondwetsherziening. De volks-
vertegenwoordiging won hiermee aanzienlijk aan invloed. Verder kwamen

10) RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4804, rapporten van de districtscommissaris
Drabbe aan de gouverneur betreffende de stemming van de bevolking ten opzichte van de
overheid over 1831.
11) RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4693, ingekomen en uitgaande stukken 1838.
12   RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4803, rapport van de districtscommissaris
Panneboeter aan de gouverneur van Noord-Brabant, 27-1-1831.
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als uitvloeisel van de grondwetswijziging een aantal belangrijke organie-
ke wetten tot stand zoals de provinciale wet, de kieswet en de gemeente-
wet van  1851. Ook in het'revolutiejaar' bleef het rustig in Roosendaal. De
burgemeester berichtte aan de gouverneur dat er "geen fabrijken, dus
geen verzameling van werklieden was" en dat "de landbouwende klasse
even werkzaam en vreedzaam van aard (was) als godsdienstig".13 Zelfs op
de druk door Belgen bezochte jaarmarkt op 6 maart waren geen ongere-
geldheden voorgevallen.14 De volgzaamheid van de Roosendalers of hun
ontzag voor het gezag kwam een halve eeuw later eveneens te voorschijn
toen bij de grote spoorwegstaking in 1903 van de in totaal 236 spoorweg-
werkers er slechts acht i tien bereid waren aan de stakingsoproep gehoor

te geven. 15

Hoewel de wettelijke gelijkstelling van alle godsdienstige gezindten ook
na het vertrek van de Fransen gehandhaafd bleef, drongen katholieken
maar moeizaam door in functies in het openbare leven. De Belgische
Afscheiding in 1830 zorgde ervoor dat het wantrouwen in de noordelijke
provincies tegenover de katholieken in het Zuiden toenam. De
Roosendaalse burgemeester J.P. van Gilse, afkomstig uit Belgie, onder-
vond daarvan de gevolgen. Hij werd in 1839 niet herbenoemd. Ook was er
in de jaren veertig van protestantse zijde soms felle kritiek op de stiehting
van congregaties in de zuidelijke provincies en de katholieke voorkeur
voor eigen onderwijs. In Roosendaal vestigden zich in 1832 de peniten-
ten-recollectinen uit Etten die onderwijs verzorgden voor meisjes en in
1844 de franciscanessen als verpleegeongregatie voor het nieuwe gast-
huis. In 1868 riehtten de paters redemptoristen een kerk met klooster op
aan de Kade en aan het einde van de eeuw vestigde de missie-orde van
Mill Hill zich te Roosendaal. In een katholieke plaats als Roosendaal
vonden ze een gastvrij onthaal.

Het vertrek van de Fransen en het einde van de Napoleontische oorlo-
gen betekenden nog niet dat er in economisch opzicht meteen herstel op-
trad. De handel en scheepvaart keerden weliswaar terug maar van herstel
van de stapelmarkt was geen sprake. De structuur van de handel was de-
finitief veranderd en voor tussenhandel was geen plaats meer. Importeurs
en exporteurs deden rechtstreeks zaken met elkaar. Bovendien waren er

13)  RANB. PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4804, rapport van de burgemeester aan de gouver-
neur van Noord-Brabant, 5-3-1848.
11)  RANB. PrB. Kabinetsarchief, inv.nr. 4804, rapport van de burgemeester aan de gouver-
neur van Noord-Brabant, 13-3-1848.
15)  Enqu6te Staatscommissie 1903, dl. III, verhoor van stationschef J.B. Horbag.
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andere, nieuwe economische centra ontstaan zoals Londen en Antwerpen.
Op industrieel gebied liep Nederland ver achter op omringende landen.

De armoede bij grote delen van de bevolking was een aanhoudende zorg
van de overheid. Men maakle onderseheid tussen degenen die door ou-
derdom of lichamelijke gebreken niet in staat waren om in hun levenson-
derhoud te voorzien en degenen die fysiek wel in staat waren om te wer-
ken maar geen werk hadden of te weinig verdienden. De eerste vormden
de zogenaamde permanente armen die het hele jaar door bedeeld werden.
Daarnaast was er voor een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking niet
voortdurend werk of het werk dat er was bracht onvoldoende op om het ge-
zin ervan te onderhouden. In de jaren veertig kwam pauperisme op mas-
sale schaal voor. Door misoogsten en de aardappelziekte in deze jaren ste-
gen de voedselprijzen enorm. In Roosendaal blijken de uitgaven voor be-
deling in geld en brood en voor kleding na 1839 sterk op te lopen. Vanaf
1830 tot 1839 zijn de opgenomen bedragen nog vrijwel gelijk. Van 1839
tot 1844 vertonen ze een lichte stijging en van 1844 tot 1847 een grotere,
met een piek in 1847. Daarna blijft dit hoge peil gehandhaafd tot 1854
waarna pas in 1860 een daling inzet.16 In 1846 en 1847 waren er enkele
keren voedselrellen die door hardhandig optreden van marechaussees in
de kiem gesmoord werden.17 De armoede werd een maatschappelijk pro-
bleem.

§5.1851-1900

De bestuurlijke hervormingen van 1848 brachten een censuskiesrecht
en hoewel het aantal kiezers beperkt bleef, kreeg de gegoede burgerij
hierdoor toch een rechtstreekse invloed. In 1887 kwamen er nieuwe nor-
men voor de census: de kiezer moest voldoen aan 'kentekenen van ge-
schiktheid en welstand: En enkele jaren later. in 1896, werd een nieuwe
kieswet aangenomen waarbij de normen van welstand nog meer versoe-
peld werden. Het aantal kiesgereclitigden nam daardoor sterk toe. In
Roosendaal groeide het aantal kiezers voor de gemeenteraad van 861 naar
1.469! Uiteindelijk kwam er in 1917 een algemeen mannenkiesrecht. Zo
werd in de loop van de negentiende eeuw de betrokkenheid van de bur-
gers - althans in theorie - bij het bestuur vergroot.

16   De Moor,'De ondersteuning van de armen te Roosendaal door hun meer gegoede mede-

burgers in de nood der jaren 1840-1860', Jaarboek De Chulden Roos 17 (1957) 110-122.
17)  RANB, PrB, inv.nr. 8388, Prot·inciaal verstag 1846-1847.
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In de tweede helft Vail de IiegetiLieI,de eeuw en vooral na 1870 groeide de
Nederlandse bevolking sterk. De daling van het sterftecijfer zorgde voor
een continu hoog geboortenoverschot. De daling van het sterftecijfer werd
veroorzaakt door een betere voeding waardoor men minder vatbaar werd
voor allerlei ziekten. In Roosendaal daalden de sterfeeijfers na 1880. De
geboortencijfers bleven tot de eeuwwisseling hoog waardoor de natuurlijke
groei van de bevolking in de tweede helft van de eeuw fors was.

Na een periode van betrekkelijke voorspoed vooral voor de landbouw,
leidde een internationale conjunctuuromslag in 1873 een periode in van
dalende prijzen. Die depressie werd nog versterkt door de landbouwerisis
in Europa. De extensieve akkerbouw in de Verenigde Staten en de verbe-
tering van de transportmiddelen - spoorwegen en stoomschepen - zorgden
voor een grote aanvoer van goedkoop graan naar Europa. Het gevolg was
een scherpe prijsdaling. Enkele slechte oogsten op rij eind jaren zeventig
- die vroeger de prijzen deden stijgen - verergerden de toestand voor de
boeren nog. De boeren probeerden een uitweg te zoeken uit deze impasse
door over te schakelen naar andere - prijsvastere - produkten en door de
opbrengst per hectare te vergroten met behulp van kunstmest. Veeteelt
werd belangrijker in de bedrijfsvoering omdat die relatief weinig getroffen
werd door de depressie. In Roosendaal probeerden de boeren de gevolgen
van de agrarische crisis zoveel mogelijk te beperken door enerzijds over
te schakelen op andere akkerbouwprodukten en anderzijds hun activitei-
ten te verleggen naar de varkenshouderij en kalvermesterij.

Aan het einde van de eeuw ontstonden landbouwverenigingen en boe-
renbonden die de belangen van de boeren behartigden. De belangrijkste
boerencooperatie in Brabant werd de Noordbrabantsche Christelijke
Boerenbond, gesticht door de norbertijn Gerlacus van den Elsen in 1896.
Al eerder, in 1871 was een afdeling van de Maatschappij van Landbouw
opgericht, een neutrale vereniging van voornamelijk grootgrondbezitters
en notabelen. Binnen enkele jaren was de NCB de Maatschappij van
Landbouw in ledental ver voorbij gestreefd, voornamelijk door de opstel-
ling en steun die de NCB kreeg van de Brabantse clerus. In Roosendaal
richtten enkele notabelen, waaronder leden van de familie Van Gilse, die
decennia lang als bestuurders in de gemeenteraad vertegenwoordigd wa-
ren, een plaatselijke afdeling op van de Boerenbond. De boeren waren de
eersten die zich organiseerden. Enkele jaren later zouden de arbeiders en
middenstanders volgen.

Vanaf 1870 zette de modernisering van de nijverheid zich geleidelijk
voort en nam het gebruik van stoommachines langzaam toe. Vaak waren
het enkel technische veranderingen waarbij hand-, paarden- of wind-
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kracht vervangen werd door stoomkracht. In een aantal gevallen ging het
om technische vernieuwingen. Toch bleef de structuur van het merendeel
van de bedrijven nog dezelfde: het ambachtelijke kleinbedrijf overheer-
ste. Na 1890 begon de industrie zich krachtig te ontwikkelen. Het mid-
den- en grootbedrijf groeide snel en er kwamen nieuwe, technisch meer
geavanceerde industrieen. Ook het aantal stoomketels en de capaciteit er-
van nam slerk toe en aan het einde van de eeuw vonden gas- en elektro-
motoren steeds meer ingang in de kleinere bedrijfjes.

Het bedrijfsleven voorzag voornamelijk nog door eigen middelen in de
kapitaalbehoefte. Het bankwezen richtte zich aanvankelijk nog niet op de
verstrekking van langlopende kredieten aan ondernemers. Pas tegen het
einde van de eeuw begonnen banken te investeren in het bedrijfsleven en
daarvoor ook gericht vreemd geld aan te trekken. Om gemakkelijker geld
te kunnen lenen werd steeds meer de naamloze vennootschap als rechts-
vormgebruikt.

Door de industrialisering nam het aantal ongeschoolde en laaggeschool-
de fabrieksarbeiders toe. Zij werden gerecruteerd uit de grote groep werk-
loze plattelanders en landarbeiders die naar de steden trokken. De om-
standigheden waaIin ze terecht kwamen waren vaak slecht. De huisves-
ting van grote groepen van de bevolking was een afspiegeling van de
armoede die er heerste. In de grote steden waren sinds het midden van de
eeuw woningbouwverenigingen actief. De grote behoefte aan woningen
vooral tegen het einde van de negentiende eeuw zorgde ervoor dat bou-
wers - vaak kleine timmerbazen en speculanten - woningen konden ex-
ploiteren met grote winsten. Uiteindelijk kon overheidsbemoeiing niet
uitblijven en zorgde de Woningwet van 1901 ervoor dat een stringenter
beleid werd gevoerd op het terrein van de volkshuisvesting.

De trek naar de stad en de slechte huisvestingssituatie daar leidden er-
toe dat de leefomstandigheden van vooral de arbeidende klasse bedroe-
vend waren. Door het ontbreken van riolering en de slechte afvoer van fe-
calien en huisvuil ontstonden gemakkelijk besmettelijke zieklen die dan
al snel een epidemisch karakter kregen. De sterftecijfers met name onder
de pas geborenen waren dan ook hoog.

De omstandigheden waarin de arbeiders woonden en werkten, vormden
uiteindelijk de aanleiding tot een begin van sociale wetgeving. Lange
werkdagen waren regel: zes dagen per week en tien uur per dag was heel
gewoon. Ook kinderen werkten soms hele dagen onafgebroken in fabrie-
ken. Van liberale zijde werd een begin gemaakt om via wet- en regelge-
ving uitwassen tegen te gaan. Het Kinderwetje van Van Houten in 1874
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was het eerste begin. Later volgde meer sociale wetgeving zoals de
Arbeidswet van 1889 en de Ongevallenwet van 1901.

Om verbetering te brengen in hun materiele omstandigheden gingen de
arbeiders zich organiseren. Het Nederlandsch Werklieden Verbond,
waarvan hoofdzakelijk ongeschoolde arbeiders lid waren, bestond slechts
korte tijd. Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond diende als
overkoepelende organisatie voor de verschillende vakbonden. De prote-
stanten richtten in 1876 Patrimonium op. Pas veel later werd door de ka-
tholieken de R.K. Volksbond opgericht bestemd voor arbeiders en de
kleine burgerij. De rooms-katholieke middenstand organiseerde zich  kort
na de eeuwwisseling in de Hanze. Lange tijd overheerste bij de katholie-
ken de gedachte dat de sociale kwestie een zaak was van liefdadigheid in
plaats van sociale rechtvaardigheid. Het verschijnen van de encycliek
Rerum Novarum van paus Leo XIII vormde voor de katholieken een sti-
mulans om de sociale problemen aan te pakken.

In Roosendaal beperkte de industrialisering zich tot de vestiging van
drie grote bietsuikerfabrieken en een rijststijfselfabriek. De meeste on-
dernemingen waren echter nog kleine, ambachtelijke bedrijfjes, waar
slechts 66n of twee personen in dienst waren. Toch zorgden de aanwezig-
heid van deze fabrieken, van een spoorwegstation, enkele expeditiebe-
drijven en overheidsdiensten voor meer druk op de woningmarkt. In de
laatste decennia stagneerde de economie. De toename van het aantal be-
drijven en arbeidsplaatsen was onvoldoende om de snel groeiende bevol-
king aan werk te helpen. Initiatieven om dit dilemma te doorbreken kwa-
men er niet.

Een kleine maar hechte elite, die door familierelaties aan elkaar ge-
lieerd was, speelde een allesbepalende rol. Ze waren niet alleen in het ge-
meentebestuur vertegenwoordigd maar bekleedden daarnaast tal van an-
dere maatschappelijke functies. De exponent daarvan was ongetwijfeld de
familie Van Gilse. Oorspronkelijk afkomstig uit Baarle-Hertog in Belgie
slaagde zij erin ruim een eeuw lang het politieke en sociaal-culturele le-
ven te beheersen. Bijna continu was een van hen als burgemeester of wet-
houder in het bestuur vertegenwoordigd. P.A.G. van Gilse, van 1851 tot
1897 wethouder, was degene die het meest zijn stempel drukte op het
negentiende-eeuwse Roosendaal. Hij verpachtte gronden, verhuurde hui-
zen, handelde in onroerend goed, was mede-eigenaar van enkele bietsui-
kerfabrieken en beheerde een bank. Een andere vooraanstaande familie
waren de Van Loons: de rijkste familie in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw. Ze bezat veel grond die werd verpacht en verhuurde huizen.
E.P.A. van Loon zat van 1869 tot 1906 in de gemeenteraad. Hij was bur-
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gemeester Schoonheijt na zijn overlijden in 1892 graag opgevolgd maar
hij werd niet benoemd vanwege zijn rol in een kolenfraudezaak van
Schoonheijts zoon, de directeur van de gasfabriek. In tegenstelling tot de
Van Gilses, die van elders kwamen, was de familie Van Loon afkomstig
uit Roosendaal. De lokale elite vormde een gesloten circuit waarin bui-
tenstanders niet of nauwelijks konden doordringen.

Bij de grondwetsherziening van 1848 werd het geven van onderwijs vrij.
Dat betekende dat katholieken en protestanten voortaan zelf scholen kon-
den stichten. Alleen de liberalen waren voorstander van openbaar onder-
wijs. Voor de orthodox-protestanten was het openbaar onderwijs te alge-
meen en niet christelijk genoeg. De katholieken op hun beurt vonden dat
het openbaar onderwijs meestentijds een te protestants karakter had. De
wet op het lager onderwijs van 1857 bepaalde enkel dat de openbare
school moest opleiden tot christelijke en maatschappelijke deugden.
Verder werd het aantal verplichte vakken uitgebreid met aardrijkskunde,
geschiedenis, biologie, zingen, tekenen en vormleer. De neutrale openba-
re scholen bleven door de overheid bekostigd en de verplichting tot het
heffen van schoolgeld verviel. Voor de bijzondere scholen was dit laatste
ongunstig omdat zij genoodzaakt waren om schoolgeld te heffen om hun
scholen in stand te houden. Dit punt, de financiele gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs, waarop protestanten en katholieken el-
kaar vonden, leidde dan ook lot de schoolstrijd. Het streven naar eigen
onderwijs kreeg nog duidelijker gestalte toen de bisschoppen in hun man-
dement in 1868 het grote belang van katholiek onderwijs benadrukten en
hier een duidelijke voorkeur voor uitspraken.

De kwaliteit van het onderwijs was sterk afhankelijk van de bekwaam-
heid en de inzet van het onderwijzend personeel. Het basisonderwijs was
- zeker in de dorpen - vooral op de praktijk gericht. Zo brachten de meis-
jes in de hoogste klassen van de openbare lagere school in Nispen rond de
eeuwwisseling nog de meeste tijd door met kousen en sokken breien,
schorten naaien en godsdienstonderricht en werden kinderen langdurig
van school gehouden voor het volgen van godsdienstlessen voor de com-
munie.

In Roosendaal zorgden vanaf 1832 de'nonnen' voor katholiek onderwijs
aan meisjes en in 1865 stichtten de broeders van St. Louis uit
Oudenbosch een bijzondere jongensschool. Het openbaar onderwijs werd
vooral in de tweede helft van de eeuw steeds meer uitsluitend onderwijs
voor jongens. Na aandrang van de middenklasse, vooral de bankier Laane
en de directeur van de bietsuikerfabriek Peeters, kwam er een splitsing
van het openbare onderwijs in een school voor kosteloos onderwijs en een
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school voor de gegoede burgerij. Het ondenvijs was niet direct een van de
eerste prioriteiten van het gemeentebestuur. Op zich is dit niet zo verwon-
derlijk omdat in een overwegend agrarisch-ambachtelijke samenleving
theoretische scholing minder aandacht behoeft. Veel zaken worden im-
mers in de praktijk en door ervaring overgedragen.

Overigens kwam het nijverheidsonderwijs in Nederland moeizaam van
de grond. Vaak was er een particulier initiatief, dat al dan niet gesteund
werd door het plaatselijke bestuur, maar erg gericht waren de activiteiten
niet. Om tegemoet te komen aan de vergroting van kennis van handwerks-
lieden kwamen er in de eerste helft van de negentiende eeuw de zoge-
naamde tekenscholen. Het succes van dit type onderwijs was echter niet
erg groot en in 1861 werd de eerste moderne vorm van beroepsonderwijs
opgericht, de ambachtssehool in Amsterdam. Voor meisjes kwam er een
vergelijkbaar soort onderwijs in de vorm van de industrie- en huishoud-
scholen. Hier werden meisjes voorbereid op het verzorgend en huishou-
delijk werk om ze op die manier tot goede en zuinige huisvrouwen te ma-
ken. Roosendaal kende slechts een tekensehool als enige vorm van be-
roepsonderwijs. Dit was een particulier initiatief van de decoratieschilder
H.G. Dirckx, al snel gesteund door de gemeente.

In de periode 1770 tot cirea 1900 veranderde de samenleving op aller-
lei terreinen ingrijpend. Vernieuwingen deden hun intrede: op politiek,
sociaal-economisch en cultureel gebied. Sommige ontwikkelingen gingen
in een snel tempo, andere kwamen maar heel moeizaam tot stand. De sa-
menleving als geheel werd steeds opener. Het zicht op wat er zich buiten
de lokale gemeenschap afspeelde, werd groter. Kranten verschenen perio-
diek, ook in kleine en middelgrote plaatsen zoals Roosendaal. Spoorweg-
en tramverbindingen en een toenemend postverkeer ontsloten het omrin-
gende platteland en de dorpen. De belangrijkste tendens was wellicht dat
ontwikkelingen op nationaal niveau en op een andere schaal gevolgen

kregen en steeds meer ingrepen in het dagelijkse leven in het dorp en de
stad.
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HOOFDSTUKII

RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

§ 1. /nleiding

Een van de kenmerken van een stedelijke samenleving vormt het speci-
fieke gebruik van de ruimte. In een stad is een concentratie aan te treffen
van economische, politieke, sociale en culturele activiteiten. De transfor-
matie van plattelandssamenleving naar stedelijke samenleving ging ge-
paard met een ruimtelijke herordening. Was er in de dorpssamenleving
sprake van een ruimtelijke homogeniteit en sociale heterogeniteit. in de
stad herordende zich dit naar een ruimtelijke differentiatie met een socia-

le homogeniteit. Op grond van met name economische ontwikkelingen
ontstond een diversiteit aan activiteiten op een relatief klein gebied. Dit
had tot gevolg dat de bebouwde omgeving aangepast werd aan de nieuwe
eisen. Aanvankelijk vormden woon- en werkomgeving een functioneel ge-
heel. Later. in de negentiende eeuw, toen er meer grootschalige economi-
sche activiteiten gingen plaatsvinden en daardoor meer overlast voor om-
wonenden ontstond, vond een splitsing plaats tussen woon- en werkomge-

ving. Min of meer gelijktijdig hiermee voltrok zich een herordening van
de woonomgeving naar sociale klasse. Er ontstonden typische arbeiders-

wijken en de gegoede burgerij verhuisde naar de periferie, weg van de fa-
brieken en werkplaatsen. Ook in het verschil in bebouwing kwam dit on-
derscheid tot uitdrukking.

Nieuwe technologische verworvenheden moesten worden ingepast in de
bestaande structuren. Een goed voorbeeld hiervan vormen de spoonveg-
verbindingen. Voor de aanleg daarvan was het nodig dat de wallen van de
oude vestingsteden geslecht werden om zo het nieuwe vervoermiddel toe-
gang te verlenen tot de stad. Rondom stations werden nieuwe woonwijken

gepland of vestigden zich nieuwe industrieen. Zaken als de aanleg van
een openbare water-, gas- en elektriciteitsvoorziening hadden eveneens
in meer of mindere mate ingrijpende gevolgen voor de ruimtelijke omge-
ving. Soms waren die vrij concreet en duidelijk zichtbaar zoals de boven-
grondse elektriciteitsbedrading en de telefoonkabels, maar vaak waren ze
ook onzichtbaar zoals het ondergrondse waterleidingnet en later het riole-
ringsstelsel.

Het gaat in clit hoofdstuk in eerste instantie om het ruimtelijke element.
Welke veranderingen vonden er plaats en valt de transformatie van platte-
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landssamenleving naar een meer stedelijke samenleving met de overeen-
komstige kenmerken op ruimtelijk gebied ook in Roosendaal te traceren?

§ 2. Ruimtelijke ontwikkelingen

De ruimtelijke ontwikkelingen, met name de veranderingen in het land-
schap, voltrokken zich niet in een regelmatig tempo. Eeuwenlang was er -
ook in West-Europa - sprake van natuurlandschappen. Planten en dieren
hielden gezamenlijk het 'natuurlijk' evenwicht in stand. Aanvankelijk
had de mens slechts een bescheiden aandeel in de vorming van het land-
schap. Dat aandeel veranderde echter toen hij zich op bepaalde plaatsen
blijvend ging vestigen en landbouw de voornaamste bron van bestaan
werd. Bossen werden afgebrand, granen ingezaaid en dieren getemd. Op
die plaatsen veranderde het natuurlandschap steeds meer in een door de
mens gemaakt cultuurlandschap. Deze 'neolithische revolutie' vond onge-
veer 10.000 jaar voor Christus plaats in het Midden-Oosten en verspreid-
de zich langzaam. Naarmate de tijd voortschreed, ging de mens steeds
meer ingrijpen in de natuur. Het cultuurlandschap werd steeds meer inge-
richt naar de wensen en behoeften van de mens. De mogelijkheden om de
natuur te'bedwingen' waren lange tijd beperkt. Landbouwgereedschappen
lieten letterlijk geen diepe sporen na in de natuur en naar huidige maatsta-
ven gemeten, waren de ingrepen betrekkelijk oppervlakkig. Het oude oor-
spronkelijke landschap bleef als zodanig lange tijd herkenbaar.

In westelijk Noord-Brabant streken rond  1100 de eerste pioniers  neer.
Ze vestigden zich op de open en hoger gelegen plekken in de veengebie-
den en aan de randen van beekdalen. Vanuit deze kernen werd het gebied
langzaam verder ontgonnen in noordelijke richting. In de dertiende en
veertiende eeuw ontstond vanuit de zuidelijke Vlaamse steden een grote
behoefte aan turf als brandstof wat tot gevolg had dat her en der grote ge-
bieden ontgonnen werden. Een stelsel van turfvaarten werd aangelegd om
het vervoer van de turf mogelijk te maken en Roosendaal werd voor lange
tijd een der centra van de turfhandel. 1

Roosendaal ligt op de rand van zand en klei. In 1953 vond een bodem-
kartering plaats in verband met uitbreidingsplannen van de gemeente
Roosendaal. De geologische gesteldheid werd als volgt omschreven: een
ondergrond bestaande uit leem die in twee pakketten was verdeeld, een
bovenste, stugge, soms zandige leemlaag met weinig organisehe stof en
een onderste leemlaag die donker was, veel organische stof bevatte en

1) Leenders, 1/erdwenen venen, passim.
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soms venig was. De leem kwam niet onder de beekdalen voor omdat ze
daar door erosie verdwenen zou zijn.2

In het midden van de achttiende eeuw bestond het landschap rond
Roosendaal uit een cultuurlandschap afgewisseld met aangeplant bos,
wildernis bestaande uit heidegronden op de hoger gelegen gedeelten in
het zuidoosten en moerasachtige gronden langs de Roosendaalse Vliet ten
noorden van Roosendaal, hier en daar doorsneden met restanten van oude
turfvaarten.

In 1770 bestond Roosendaal uit een kern, De Cuijpe of Kuijp, gevormd
door de Markt, de Molenstraat en de Achterstraat, het kerkdorp Nispen
dat vijf kilometer ten zuiden van de kern lag, en een achttal gehuchten:
Kalsdonk, Langdonk, Hulsdonk, Borteldonk, Rietgoor, Vroenhout,
Vinkenbroek en Haink. Deze gehuchten lagen op twee h drie kilometer
afstand van de kern.

De totale oppervlakte van de gemeente bedroeg 5.716 hectare. Grens-

wijzingen deden zich niet voor in (le negentiende eeuw zodat de opper-
vlakte gelijk bleef. In 1808 vond voor het eerst een betrouwbare opmeting
plaats in het kader van de totstandkoming van een Hollands kadaster. In
de onderstaande tabel is over de negentiende eeuw een vergelijking ge-
maakt naar het gebruik van de grond.

Tabel  1:  Verdeling  grond  naar  gebruik  in  percentages  totale  opperulakte  (=5.716  hec-
tare)

Jaar Woeste Bouwland Weiland Hooiland Warmoeze- Bossen Overig
gronden rijen en tuinen (bebouwing,

wegen, etc.)
1808 2,8 49,5 10,8 12,3 0,1 6,2 18.3
1865 5,2 54,0 10,4 15,7 0,8 6,8         7,1

1900 2,9 54,0 12,0 14,9 0,5 8,6          7,1

Bron: opmeting Hollands kadaster 1808; landbouwverslagen 1865 en 1900

Hieruit blijkt dat er zich over een periode van een eeuw geen enorme
verschuivingen hebben voorgedaan. Het areaal bouwland nam toe van
2.831 hectare in 1808 tot 3.087 hectare in 1900; weiland van 617 hectare
tot 687 en hooiland van 703 tot 852. Het percentage 'woeste gronden' bleef
ongeveer gelijk. Het hogere percentage in 1865 is waarschijnlijk tel'ug te
voeren tot een ruimere omschrijving van het begrip'woeste gronden'.

2) Onderzoek van J.S. Veenenbos en W. van der Knaap in 1953 in opdracht van de gemeen-
te Roosendaal en Nispen door de Stichting voor Bodemkartering, aangehaald bij: Van
Dorsser, Het tandschap van westelijk Noordbrabant, 24-25.
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Een wat andere benadering van de ruimte geeft het aantal mensen dat er
woont. De bevolkingsgroei heeft eveneens een grote invloed op de ruimte-
lijke ontwikkelingen. Tabel 2 geeft daarvan een beeld.

Tabel 2: Aantal inwonersper km2 en opperviakte per inwoner in hectare

Jaar Aantal inwoners Oppervlakte per inwoner

per kn12 in heetare

1795                                          80                                 1,25
1815                                          85                                 1,17
1829                                          91                                  1,10
1839 100 1,00

1849 108 0,92

1859 122 0,82

1869 134 0,74
1879 154 0,65
1889 197 0,50
1899 240 0,42

Bron: Ramaer 1795. voor de overige jaren: CBS. volkstellingen

Er is in Roosendaal sprake van een continu groeiproces waarbij na
1850 sprake is van een versnelde groei. Vergelijken we de negentiende-
eeuwse cijfers met de huidige situatie, dan blijkt het aantal inwoners in
1990 maar liefst 1.062 per km2 te bedragen en het beschikbare grondop-
pervlak uitgedrukt per inwoner is teruggelopen tot 0,09 ha. Kortom het is
tegenwoordig aanzienlijk voller dan een eeuw geleden. Die relatieve leeg-
te in de vorige eeuw werd nog versterkt door het ontbreken van goede en
vlotte verbindingswegen en de geringere mobiliteit waardoor men geyso-
leerder en meer op de eigen leefgemeenschap gericht leefde dan nu.

Hoe was het nu gesteld met uitbreidingen? De oude structuur van
Roosendaal kenmerkte zich door enkele in oost-west richting lopende
doorgaande wegen met daaraan lintbebouwing. De Markt, eigenlijk niet
meer dan een brede straat, vormde het centrum waar de drie verbindings-
wegen bij elkaar kwamen. Kenmerkend voor de Roosendaalse bebouwing
was de overwegend eenlaags bebouwing met een zolderverdieping, gedekt
door een zadel- of mansardedak. De nokrichting van de daken stond lood-
recht op de as van de weg.3 Het waren overwegend smalle, diepe huizen
met een gang naar het daarachter gelegen erf. Een halve kilometer ten
westen van de Markt lag de haven met daaromheen wat bebouwing, Klein-
Roosendaal. Een ingrijpende wijziging vond plaats door de aanleg van de

3)  Omdat aan de kapconstructies vaak weinig is gewijzigd, is dit bij de oudere bebouwing

soms nog goed zichtbaar.
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spoorlijn in 1854. Deze scheidde letterlijk Klein-Roosendaal en de haven
van de Markt. Enkele meanders van de Molenbeek moesten hiervoor
rechtgetrokken worden. Enkele jaren later moesten die opnieuw verlegd
worden, nu ten behoeve van de aanleg van het traject Roosendaal -
Bergen op Zoom. De aanleg van de spoorlijn betekende tevens dat er een
reallocatie plaatsvond van de economische activiteiten. Het gebied tussen

het spoorwegemplacement en de haven kreeg na 1870 het karakter van
een industrieterrein. Hier verrezen enkele pakhuizen, leerlooierijen, de
gasfabriek en de suikerfabrieken.

De Molenberg werd, nadat de Kademolen in 1872 was afgebroken, ver-
kaveld en in de jaren 1873 - 1880 volgebouwd.4 Opvallend is dat nage-
noeg alle kopers afkomstig waren uit de schipperswereld.5

Ten oosten van het stationsgebouw, rond het Oranjeplein, versehenen
koffiehuizen, logementen en vestigden zich expediteurs.

Een volgende grote ingreep met verstrekkende planologische gevolgen
zou pas plaatsvinden bij de planning en bouw van het nieuwe station, rond
1900. Het stationscomplex verschoof in noordelijke richting waardoor het
nodig was een nieuwe toegangsweg (de Brugstraat) aan te leggen.
Daaromheen zou nieuwe bebouwing ontstaan. In de tweede helft van de
negentiende eeuw legden particulieren op eigen grond tussen de bestaan-
de hoofdwegen enkele straten aan, de aanliggende gronden werden als
bouwgrond verkocht. Grootscheepse woningbouw door woningbouwver-
enigingen of particulieren vond in de negentiende eeuw niet plaats.

Hoe het in de negentiende eeuw en rond de eeuwwisseling in
Roosendaal in zijn werk ging, beschreef burgemeester Prinsen in 1938:
..de grondeigenaar trok tussen de weilanden meestal rechte, ongeveer 10
meter brede straten, beplantte deze met een dubbele rij populieren en
verharddde deze met koolasch (van de spoorwegen is dit afvalprodukt ge-
makkelijk te betrekken). Aan deze straten werd zonder verdere verhar-
ding, zonder trottoirs, zonder riolering, zonder voortuin aaneengesloten

gebouwd. Als de bomen rijp waren voor den verkoop, werden zij gerooid
en bleef er een troosteloze straat over met bescheiden eensgezinshuizen.
Zodra de straten waren volgebouwd, werd de gemeente door de klachten
van de omwoners over stof en onbegaanbare wegen genoopt trottoirs aan te
leggen. Dit was een aards paradijs voor grondexploitanten!".6 Zo ontston-

')  Door de bouw van de kerk van de redemptoristen, de Paterskerk. kon de molen niet meer
gehandliaafd worden. De kerk nam door de hoogte van de bebouwing en de situering. ten
zuidwesten van de molen. de Kademolen de wincl uit de zeilen.

')  Broos. Ontwikketingen rond het spoonveg.station, 1854-1885 (niet gepubliceerd onder-
zoek).
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den uithreidingen zoals de Van Gilsestraat (nu Damstraat). die de
Molenstraat met de Burgerhoutsestraat verbond, de Nieuwstraat, de Knip
en verdere oostelijk uitbreidingen.

Een overzicht van de toename van de woningvooraad laat het volgende
zien.

Tabel 3: Toename woningtworraad
1810  1849  1859  1869  1879  1889  1899

Binnen de kom 445 535 532 860 1.168 1.234 1.709

Buiten de kom 386 442 555 624 744 995 983

Totaal 831 977 1.087 1.484 1.912 2.229 2.692

Bron: CBS, volkstellingen

Het blijkt dat het totale aantal woningen is toegenomen met 1.861. In de
tweede helft van de negentiende eeuw groeide de woningvoorraad sneller
dan daarvoor. In de periode 1810 - 1859 is het gemiddelde jaarlijkse
groeipercentage 0,5%, van 1859 tot 1899 is dit 2,3%, een aanmerkelijk
verschil. Als de groei van de bevolking hiermee wordt vergeleken levert
dit voor de periode 1810 - 1859 een percentage van 0,8% op en voor 1859
- 1899 een cijfer van 1,7%.7 Op het eerste gezicht lijkt de toename van
het aantal woningen dus ruimschoots gelijke tred te houden met de groei
van de bevolking. Toch is het hier de schijn die bedriegt. Deze cijfers zeg-
gen immers niets over de kwaliteit van de woningen. Over het algemeen
was er in de tweede helft van de negentiende eeuw sprake van verslechte-
rende woonomstandigheden. Er was een toename van het aantal eenka-
merwoningen en verder werden woningen gesplitst om ze zo geschikt te
maken voor bewoning door verscheidene gezinnen. Bij de volks- en wo-
ningtelling van 1899 bezat Roosendaal 2.692 woningen. Daarvan waren

1.075 woningen, dus ongeveer 40%, zogenaamde eenkamerwoningen.
Dat wil zeggen dat die woningen feitelijk uit niet meer dan een vertrek be-
stonden. Vergeleken met de provincie Noord-Brabant was dit aanzienlijk,

het  gemiddelde  voor de  provincie  lag  op  17,5%, het gemiddelde  voor
Nederland op 28,5%.8 Dat het aantal woningen niet overdadig was, blijkt
wel uit een advertentie voor personeel voor het nieuwe postkantoor in

6) Prinsen, 'De stadsontwikkeling van Roosendaal en Nispen', Tijdschrift loor Stedebouw en

Volkshuistesting (1938) 48.
')  Berekening op basis van de cijfers van de volkstellingen. Zie voor de meer uitgewerkte

cijfers hoofdstuk III.
8) Uit: Bijdragen toi de Statistiek van Nederland van 1903 waarin de gegevens van de

Volkstelling van 1899 behandeld worden.
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1897 waarin sollicitanten als het ware gewaarschuwd worden dat "wonin-
gen voor gehuwde commiezen (...) bijna niet te krijgen (zijn) en kamers
voor ongehuwden zij n eveneens nauwelijks voor handen".9

Zowel binnen als buiten de komio werd gebouwd. Van een verstedelij-
king in die zin dat binnen de kom of kern aanzienlijk meer gebouwd werd
dan in de gehuchten is nog geen sprake. Alleen in 1899 is er een meer af-
getekend verschil waar te nemen. In de periode 1890-1910 worden er in
de kom veel nieuwe huizen gebouwd of bestaande panden aangepast. Aan
de Markt, in de Molenstraat en in de Achterstraat (Raadhuisstraat) verre-
zen panden die in hobgte en vorm afwijken van de tot dan toe gangbare

bebouwing. Ze vallen op door hun rijke versiering en neo-renaissance of
eclecticistische vormgeving. In de twintigste eeuw zet deze tendens zich
definitief en dan ook onherroepelijk door.

§ 3. Ruimtelijke infrastructuur

3.1 Wegen

Aan het einde van de achttiende eeuw bestond het wegennet voor het
grootste gedeelte uit zandwegen. De toestand van die wegen was over het
algemeen niet al te best. De meeste zandwegen konden slechts een deel
van het jaar gebruikt worden. Fikse regenbuien en winterse dooi zorgden

ervoor dat de wegen soms dagen- of wekenlang met karren niet of nauwe-
lijks begaanbaar waren. Ook in de droge tijden vergde de instandhouding

van zandwegen een grote inspanning want zwaar beladen wagens konden
het wegdek volledig omploegen. Het enige wat dan vaak overbleef was
een karrespoor dat door de voerlieden, met niet al te zwaar beladen kar-
ren, zo goed als mogelijk was, gevolgd kon worden.li In de praktijk bete-
kende dit dat deze wegen bijna continu onderhoud behoefden.

Zo werd in 1779 door de overheid in de Baronie van Breda - nadat her-

haaldelijk klachten waren binnengekomen over de buitengewoon slechte
toestand van wegen en waterlopen - een reglement uitgevaardigd om de
lagere overheden nog eens nadrukkelijk te wijzen op de verplichting om
regelmatig onderhoud te laten verrichten aan de straatwegen en de water-
lopen. Daarnaast beoogde men tevens om de doorgaande verbindingswe-
gen op dezelfde breedte te brengen. Ook de binnenwegen, wegen die van

9
b De Post- en Telegraafwereld. 1-4-1899.21-23.

'9 Tot de kom wordt de Markt (wijk A). Molenstraat (wijk B), Achterstraat (wijk C). Hoge
Brug (wijk D) en Lage Brug (wijk E) gerekend.
11)  Van der Woud. Het lege land. 142-144.

30



stad of dorp naar de verschillende wijken, kwartieren of gehuchten lie-
pen, moesten beter onderhouden worden. Blijkbaar kwam het regelmatig
voor dat boeren zand of leem uit de weg haalden want hier kwam een fikse
geldboete op te staan van f 25,- per overtre(ling. Aan weerszijden van de
wegen diende een sloot aangelegd te worden ten behoeve van de wateraf-

12voer.

In de kom van Roosendaal was rond 1800 het grootste deel van de door-
gaande wegen met kasseistenen verhard. Voor het onderhoud hien'an
werden regelmatig aanzienlijke bedragen uitgetrokken. Alle andere we-

gen waren onverhard maar door het goede onderhoud "bij alle saizoenen
bruijkbaar, zijnde alle wegen doorgaans van die breedte dat twee rijtuij-
gen malkanderen genoegzaam kunnen passeren".13 Hier lijkt het lokale
bestuur toch wel een erg optimistisch beeld te geven van de situatie en
men mag rustig veronderstellen dat de werkelijke staat van de wegen aan-
zienlijk minder gunstig was dan werd voorgesteld.

In de Franse tijd waren al verschillende plannen gemaakt om de aanleg
en uitbreiding van een goed wegenstelsel ter hand te nemen en waren hier
en daar al daadwerkelijke verbeteringen aangebracht. De ineenstorting
van het keizerrijk maakte geen einde aan de voortvarende verkeerspoli-
tiek, koning Willem I zette de wegenaanleg en -verbetering voort. In 1822
begon men met de aanleg van een doorgaande verbinding tussen Bergen

op Zoom via Roosendaal en Breda naar Tilburg en verder naar 's-
Hertogenbosch. Na enkele onderbrekingen was tenslotte in 1838 het
Westbrabantse traject klaar.14 De aanleg van verharde wegen was noodza-
kelijk om het groeiende transport letterlijk in goede banen te leiden en om
de voorwaarden te scheppen voor een economische ontwikkeling.

In de eerste helft van de negentiende eeuw werd er weinig aandacht be-
steed aan de verbetering van de lokale wegen. Op de eerste plaats had dit
te maken met onduidelijkheden over het openbare karakter van de wegen
dat wil zeggen onduidelijkheid over het eigendoms- en gebruiksreclit en
de onderlioudsplicht. Pas na 1850 werd de overheid verplicht om algeme-
ne middelen aan te wenden voor het onderhoud van de openbare
wegen.15Door de verharding van zandwegen werd de kwaliteit van het we-
gennet aanzienlijk verbeterd. In 1870 was van het totaal van de 158 kilo-
meter weg in Roosendaal ruim zeven kilometer met grind verhard en 250
meter met keien.16 Tien jaar later was het grind vervangen door keibestra-

9 GARN, GB 1815-1916, inv.nr. 1892, negentiende-eeuws afschrift.
13)  GARN, ABA, inv.nr. 26. register van resoluties 1774-1792, 15-10-1792.
14) Verberne, Noord-Brabant in de negentiende eeuw. 59.

rs) Van der Woud, Het lege land. 160-161.
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ting17 en in 1890 was de lengte van de verharde keiwegen bijna verdub-
beld.18 Toch was aan het einde van de eeuw nog maar tien procent van het
totale wegennet verhard. Naast de doorgaande wegen waren het hoofdza-
kelijk de straten in de bebouwde kom die verhard waren. 19

3.2 Spoor- en tramwegen

3.2.1 Spoonvegen
Tot de aanleg van de spoorverbinding in 1854 liep het doorgaande ver-

keer met een grote boog om Roosendaal heen. De noord-zuidverbinding
ging met diligencediensten vanaf het veer Strijensas - Moerdijk over
Breda naar Antwerpen. De komst van de spoorwegen zou dit drastisch
veranderen. De aanleg van de spoorverbinding en de emplacementen is in
verschillende publikaties reeds uitvoerig beschreven.20 In 1852 sloten de

Belgische en Nederlandse regering een verdrag dat voorzag in "het zoo
spoedig mogelijk daarstellen van ijzeren spoonvegen, ter verbinding van
die van beide landen, en wel bijzonder van eenen ijzeren spoonveg, welke
aanvangende van de Belgischen staat, zal loopen naar het Hollandsch
Diep, alwaar hij zal uitkomen bij de Roode Vaart of bij den Moerdijk,
gaande, hetzij over Roosendaal, hetzij over Breda". Dat de spoorwegver-
binding uiteindelijk via Roosendaal tot stand kwam, is eigenlijk toevallig
te noemen. Na enkele eerdere aanvragen en niet doorgegane plannen be-
sloot men aan L. Gihoul en de door hem in het leven geroepen NV
Spoorwegmaatschappij Antwerpen - Rotterdam, gevestigd te Brussel met
een maatschappelijk kapitaal van Bfrs 12.500.000, een concessie te ver-
lenen voor de aanleg van een spoorwegverbinding van Antwerpen via
Roosendaal naar Moerdijk. De voornaamste reden om aan Gihoul een
concessie te verlenen was de financiele waarborg die hij kon overleggen.
Voor Roosendaal was er de gelukkige omstandigheid dat deze Gihoul uit-
gestrekte gronden bezat in het ten zuiden gelegen (Belgische) Essen -
Kalmthout waardoor hij uiteraard koos voor een voor hem financieel zo
gunstig mogelijk traject over Roosendaal.

7 GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 274, gemeenteverslag 1870.
9 GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 284, gemeenteverslag 1880.
m) GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 294, gemeenteverslag 1890.
'3 Overigens liepen alle doorgaande verbindingswegen ook door het centrum.
20)  Buijsen, 'Roosendaal en de spoorwegen: Jaarboek De Ghulden Roos 25 (1965) 95-112:
Broos. 'Geschiedenis der spoon, egen in en om Roosendaal 1850-1880. Een gemeenschap-
pelijk station voor twee spoonvegmaatschappijen. 2 din. Jaarboek De Chulden Roos 42
(1982) 63-95 en 43 (1983) 7-40.
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De aanleg verliep voorspoedig en al op 26 juni 1854 kon het gedeelte
Antwerpen - Roosendaal - Etten met veel feestelijk vertoon geopend wor-
den. Het gehele traject kwam in mei 1855 gereed. In 1864 werd de exploi-
tatie overgenomen door de Grand Central Belge waarin de maatschappij-
en Antwerpen - Moerdijk, Oost - Belgie en Tusschen Sambre en Maas
waren opgegaan.

In eerste instantie werden de spoorlijnen aangelegd door particulieren
die hiervoor een concessie van de staat moesten verkrijgen, maar in 1860
besloot het ministerie Van Hall - Van Heemstra om voortaan de aanleg en
exploitatie van spoorlijnen van staatswege te doen geschieden. De over-
name van de verschillende particuliere lijnen zou echter nog geruime tijd
in beslag nemen.

Tot 1880 waren er twee maatschappijen die diensten van en naar
Roosendaal onderhielden: de Grand Central Belge die de lijn van

Grafiek 1 Goederenvervoer per spoor
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Antwerpen naar Moerdijk exploiteerde en de Staatsspoorwegen die de

verbindingen van Roosendaal naar Bergen op Zoom en Breda onderhield.
Maar in dat jaar werden de bezittingen van de Belgische maatsehappij
overgenomen door de Staatsspoonvegen. In de jaren daarna werden de
stationsinrichtingen en het emplacement grondig gerenoveerd.
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Uit de bovenstaande grafiek, die het spoorwegvervoer laat zien zoals dat
zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw ontwikkelde, is de over-
name van de Belgische maatschappij door de Staatsspoorwegen goed te
zien. Het soort goederen dat via het Roosendaalse station vervoerd werd,
is exact na te gaan via de jaarverslagen van de Staatsspoorwegen. De be-
langrijkste produkten die van elders via Roosendaal aangevoerd werden,
waren stenen, ijzerwaren, steenkolen, suiker, olie en vetten. Het goede-
renstroom via Roosendaal naar overige plaatsen bestond voornamelijk uit

21hout en houtwaren, hooi, stro en suiker.
Liet het goederenvervoer een fikse toename zien, het passagiersvervoer

daarentegen nam niet toe. In de periode 1880-1885 waren er per jaar ge-
middeld 83.000 vervoerde passagiers en in 1895-1900 bedroeg dit aantal
gemiddeld 77.573.22

3.2.2 Tramwegen
Hoewel in Brabant relatief snel een aantal spoorwegverbindingen tot

stand was gekomen, bleven de dorpen nog geruime tijd verstoken van goe-
de en directe verbindingen met de omliggende steden en hun omgeving.
Het spoorwegnet was te grofmazig om al die kleine gehuchten en dorpen
uit hun isolement te halen. Een oplossing kwam in de vorm van een 'ver-
kleinde' trein: de tram. Op grond van de wet "omtrent de regeling van den
dienst en het gebruik der lokaalspoorwegen" van 9 augustus 1878 konden
spoorwegen worden aangelegd, die aan minder zware eisen behoefden te
voldoen dan op grond van de spoorwegwet 1875 vereist was. Er mocht van
de openbare weg gebruikt gemaakt worden mits de snelheid niet hoger lag
dan 15 en later 20 kilometer per uur. Dit betekende dat dure grondaanko-
pen en eventuele onteigeningsprocedures achterwege konden blijven.
Weliswaar ontstonden door het volgen van de openbare wegen op ver-
schillende trajecten zeer bochtige trac6s met moeilijke doorgangen maar
de kosten van aanleg bleven beperkt. In de jaren tachtig werden dan ook
door verschillende ondernemende zakenlieden concessies aangevraagd
voor nieuwe vervoersondernemingen.23

Toch waren er ook bedenkingen bij het nieuwe vervoermiddel: "de we-
gen waren niet erg breed, de lijnen lagen haast tegen de huizen aan,
zoodat de breede machines rakelings er langs suisden en op 't onver-
wachts menschen en voertuigen verrasten, die uit zijwegen en gangen den

21)  Archief NS Utrecht. afdeling Bibliotheek en Documentatie, verslagen van de Maat-
schappij lot Exploitatie der Staatsspoorwegen 1871-1893.
22) Idem
23)  Leideritz. De tramwegen r,an,Toord-Brabant, 2.

34



verkeerweg opgaand, onzalig in botsing kwamen met dit in zwarte rook-
wolken gehulde monster!"24

In 1881 richtte P.A.G. van Gilse (die wethouder was van 1850-1897)
zich tot de gemeenteraad met zijn voornemen om een tramverbinding aan
te leggen tussen Roosendaal en Steenbergen via Wouw en het gehucht
Moerstraten. Voorzover de verbinding binnen Roosendaal kwam te liggen
verzocht hij om een concessie orn de lijnen langs de openbare weg aan te
leggen waarvoor de gemeenteraad hem een een vergunning verleende.25

De plannen van Van Gilse zijn - om wat voor redenen dan ook - niet door-
gegaan. Verdere archiefstukken over zijn tramonderneming ontbreken. In
ieder geval nam de Zuid-Nederlandsche Stoomtramwegmaatschappij te
Breda in 1891 het initiatief om een tramlijn aan te leggen tussen
Roosendaal en Steenbergen. Eind 1892 werd de lijn geopend. Aan het
eind van de negentiende eeuw was er vanuit Roosendaal een verbinding
naar: Roosendaal - Steenbergen - Breda en Roosendaal - (Kruisland -
Gastelsveer) - Steenbergen v.v. Er liepen zes trams op elk traject. De eer-
ste tram naar Steenbergen vertrok om 4.45 uur 's morgens en kwam om
5.50 uur op het eindpunt in Steenbergen aan, de laatste vertrok om 21.20
uur 's avonds uit Roosendaal. De meeste haltes waren gesitueerd bij een
cafe of hotel. Men kende "schoolabonnementen", "gewone abonnements-
kaarten" en "abonnementskaarten voor werklieden". De laatste soort
abonnementen onderscheidde zich van de gewone abonnementskaart om-
dat de waarborgsom die hiervoor gestort moest worden slechts f 0,25 be-
droeg in plaats van f 5,-.26 Hoewel het personenvervoer uit sociaal oog-

punt van groot belang was omdat zelfs de kleinste gehuchten ontsloten
werden en de mobiliteit door die tramverbindingen enorm toenam, was
voor de maatschappij uit economisch oogpunt het goederenvervoer van
veel meer belang. Dit vervoer bestond hoofdzakelijk uit landbouwproduk-
ten. Vooral de suikerfabrieken maakten tijdens de bietencampagnes ge-
bruik van de tram als transportmiddel.27

24)  De Nederlandsche Tramwegen.

25)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 1924, brief 24-9-1881 en inv.nr. 10, register van notulen
van de raad 1881-1886, 6-10-1881.
26) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 1924, dienstregeling 1898.
27)  Leideritz, De tramwegen in Noord-Brabant, 98 en 107 en GB 1851-1916, inv.nr. 1924.
Bijna de helft van het 'wagenpark' van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramwegmaatschappij
bestond uit goederenwagons!
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3.3 Watenvegen

Vanouds vormden de waterwegen in West-Brabant belangrijke ver-
keersverbindingen met de rest van Nederland. De oude turfvaarten, die in
vroegere eeuwen een belangrijke functie hadden voor het transport van de
turf maar waarover vaak ook andere produkten vervoerd werden, hadden
deze functie op het einde van de achttiende eeuw al lang verloren. Zij
dienden hooguit, voorzover hun toestand dat nog toeliet, als afwaterings-
kanalen. Transportfuncties bleven natuurlijk wel behouden voor de rivie-
ren zoals de Mark en de Roosendaalse Vliet.

De Roosendaalse Vliet stroomt vanaf Roosendaal in noordelijke rich-
ting, ter hoogte van Oud Gastel buigt ze naar het westen af en mondt ten
noordwesten van het plaatsje De Heen uit in het Volkerak. De totale leng-
te is ongeveer 23 kilometer. In de Vliet monden uit de Kruisbeek, de
Steenbergse Haven en de Heense Haven. Voor 1500 had de rivier nauwe-

lijks een vaste bedding, maar door geleidelijke inpolderingen ontstond er
van lieverlee een min of meer vaste loop. Bovendien had het Roosen-
daalse bestuur al in 1451 een kanaal laten graven van enkele kilometers
ter vervanging van de verzande, sterk kronkelende loop van de rivier on-
middellijk ten noorden van de Roosendaalse haven. Dit kanaal, de
Nieuwe Vliet geheten, werd onderhouden door Roosendaal. Het kronke-
lende, afgesneden deel kreeg de naam Oude Vliet. Het probleem van de
voortdurende verzanding was hiermee echter niet opgelost omdat in de ze-
ventiende en achttiende eeuw langs de gorzen stroomopwaarts voortdu-
rend, zij het op kleine schaal, inpolderingen plaatsvonden. Daardoor
kwam de monding van de rivier steeds verder naar het westen te liggen.
Door deze inpolderingen verslechterde de afwateringsfunctie maar ook de
transportfunctie. De Roosendaalse haven was, zoals de meeste havens in
die tijd, een getijdehaven. Dat wil zeggen dat de invloed van eb en vloed
in de haven merkbaar was. Door de inpolderingen stroomopwaarts drong
bij vloed steeds minder water het gebied binnen zodat bij eb een onvol-
doende doorspoeling van de vaargeul plaatsvond waardoor een langzame
verzanding optrad. In de achttiende eeuw bleek dat de toestand van de ha-
ven en de Roosendaalse Vliet veel te wensen overliet en dat daardoor de
handel aanzienlijk achteruit ging.28 Er moesten voortdurend grote kosten

28  Tirion, Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nedertanden, 227. "Het dorp Rozendaallegt
aan een klein riviertje, dat 'er eene haven maakt. die eertijds zeer vermaard was; doch nu,
bij gebrek aan water, zeer vervallen is."; Bachiene, Vaderlandsche Geographic of Nieum
Tegenu,oordige Staat, 791, "Roosendaalse Vliet genoemd (...) dewijl zij door den tijd ver-
zand en verlamd geworden is, vind men ze thans niet bekwaam, ten gebruike voor de diep

"gelaade schepen. waardoor, de handel dezer plaats merkelijk is afgenomen.
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gemaakt worden om de haven in enigszins bevaarbare staat te houden.
Hoewel men in 1792 verbeteringswerken uitvoerde aan de haven en
rivier , waren de resultaten hiervan gering want reeds enkele jaren later,
in 1806 blijkt dat er jaarlijks grote en "beswarende" kosten gemaakt
moesten worden om de scheepsbeek bevaarbaar te houden.30 In 1823
werden sluizencomplexen gerealiseerd: een schut- en uitwateringssluis
aan het Benedensas (aan het Volkerak) en een schutsluis aan het
Bovensas (tussen Roosendaal en Steenbergen).31 Door de aanleg van slui-
zen ontstond een nieuw probleem: namelijk het vaststellen van het peil
dat op de rivier gehandhaafd moest worden. De scheepvaart had belang
bij een hoog peil ten*ijl de landbouw, vooral in de ten noorden van
Roosendaal gelegen polders, graag een zo laag mogelijk peil zag in ver-
band met de afwatering. Niet altijd kon aan beide verlangens tegemoet ge-
komen worden.

Tegen het einde van de negentiende eeuw zorgden (le toenemende druk-
te op de rivier, de vergroting van de tonnage van de schepen waardoor een

grotere diepte vereist was en de introductie van de stoomvaart opnieuw
voor problemen. In 1891 verzochten 98 schippers uit Roosendaal en
Steenbergen aan het Heemraadschap van de Roosendaalschen en
Steenbergschen Vliet om de onhoudbare toestand voor de scheepvaart te
verbeteren. De geringe diepte, vooral in de monding, en de toenemende
drukte van schepen zorgden voor lange wachttijden. Vooral in de 'peeen-
tijd' lagen er vaak twintig tot (lertig schepen te wachten. In hun verzoek
deden de schippers enkele suggesties om de situatie te verbeteren.32

Ondanks de moeilijke bereikbaarheid voor schepen bleef de haven voor
de Roosendaalse economie van groot belang. In 1907 meende de
Roosendaalse Kamer van Koophandel dat vooral de haven een levens-
kwestie was voor industrievestiging en ze schreef aan de gemeenteraad
dat "in den huidigen toestand verbetering ware aan te brengen, hetzij door
de Vliet van Roosendaal tot hare monding te verbreeden en uit te diepen,
hetzij door een verbindingskanaal te maken naar de rivier De Mark.'933 Er
werden wel allerlei plannen gemaakt, maar pas in 1983 zou de verbeterde
scheepvaartroute naar Roosendaal, het Mark-Vlietkanaal officieel in ge-
bruik genomen worden.

29) GARN, ABA, inv.nrs. 552-555.
30)  GARN, AMu. inv.nr. 43, ingekomen en uitgaande stukken 1806, brief aan de Raad van
Financien in het departement Brabant 30-1-1806.
31) GARN, PB, inv.nrs. 672 en 676.
32) De Grondwet, 25-1-1981. Ingezonden brief 10-1-1891.
33) GARN, Archief Kamer van Koophandel, jaarverslag 1907.
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Grafiek 2 Goederenterroer per schip
1860  -  1900

160

150 -

140 --

130 --

120 -

110 --

100 --

05'    90-
& 25

E-  80 --"
7() -

60 -

30 -    1      /V

"- 1\1,1                0.00.0. 0
30 -- 00 0

20 i
10 - m 000000°o.o°o=oloo°o oa
00.°in   l    iii    i    i
1860 ]865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900

tonnage o aantal schepen x 10

Bron: Cemeenteverslagen

Grafiek 2 maakt de goederenstroom per schip zichtbaar. Ondanks de in-
gebruikname van de spoorwegverbinding bleef het vervoer per schip van
groot belang. De belangrijkste goederen die op deze wijze vervoerd wer-
den waren: hout en houtwaren, beetwortelen, steenkolen en kalk.34

3.4 Nutsbedrijven

3.4.1 Het gasbedrijf
In 1825 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse gasfabriek in bedrijf

gesteld. Het was de N.V. Amsterdamsche Pijpgazeompagnie, die met een
concessie van de gemeente uit raapolie gas fabriceerde. In Engeland wa-
ren in die tijd al vele gasfabrieken in gebruik. Rotterdam was in 1826 de
eerste plaats waar in Nederland een steenkoolgasfabriek werd geopend.
In het midden van de eeuw waren er in Nederland twaalf gasfabrieken,
die allemaal, met uitzondering van Leiden, in handen waren van particu-
lieren. Deze bedrijven waren over het algemeen klein, bij elkaar hadden
de twaalf bedrijven zo'n honderd man personeel in dienst. In 1860 waren

w) GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 264-303, gemeenteverslagen 1860-1900.
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er 40 gasfabrieken en in 1878 73. De toename van het aantal gasfabrieken
werd gestimuleerd door de grote winsten die in deze sector behaald wer-
den. Zo bedroeg de winst van de Leidse (gemeentelijke) gasfabriek in de
periode 1854-1859 f 100.000,- ofwel f 16.000,- per jaar met een gern-
vesteerd kapitaal van f 250.000,- .35 Gasfabricage bleek dus een lucratie-
ve zaak te zijn.

Tot het jaar 1859 werd de kom van de gemeente Roosendaal gedurende
de drie eerste en de twee laatste maanden van het jaar verlicht door mid-
del van 22 olielantaams.36 Ook al was de oppervlakte van het centrum
niet erg groot en stelde men heel andere eisen aan de verlichting dan te-
genwoordig, toch waren er regelmatig klachten over de kwaliteit van de
verlichting in de raad te horen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het
gemeentebestuur serieus inging op het verzoek van de ondernemer A.
Vergeer uit 's-Hertogenbosch om bij voldoende deelname van inwoners
tot verlichting van hun huizen, de openbare gasverlichting op zich te ne-
men en daartoe een buizennet aan te leggen.37 In de raadsvergadering van
december 1858 kwam het college van burgemeester en wethouders met
nadere informatie. Uit de voorlopige inschrijvingen voor ruim 140 aan-
sluitingen bleek dat er voldoende belangstelling was bij de Roosendaalse

burgerij voor gasverlichting in hun huizen. Vergeer wilde de openbare
straatverlichting verzorgen door middel van veertig gaslantaarns. De kos-
ten voor de straatverlichting zouden f 800,- bedragen. Met algemene
stemmen besloot de raad een overeenkomst met Vergeer aan te gaan.

Nadat de fabriek in september 1859 in bedrijf was gesteld, was er vooral

bewondering voor de verbetering die de nieuwe verlichting met gaslan-
taarns gaf.38 Vanaf eind 1860 kwamen er echter voortdurend klachten in
de raadsvergaderingen naar voren over de gebrekkige en niet tijdig ont-
stoken verlichting. Ook het niet tijdig dichten van gaten en sleuven in de
straten vormde een terugkerend probleem.

Om aan de voortdurend terugkerende geschillen een einde te maken,
besloten beide partijen in augustus 1862 een nieuwe overeenkomst aan te

gaan. In de jaren daarna waren er nauwelijks nog klachten over de ver-
lichting als zodanig, wel over de hoogte van de gasprijs die door particu-
lieren betaald moest worden, namelijk 18 cent per m3.

Toen in 1866 Abraham Vergeer overleed en diens erfgenamen verzoch-
ten om een verlenging van de overeenkomst tot 1879, besloot de raad, al-

35)  Van Hulzen, 25 Jaar gasindustrie. passim.
36) GARN, GB 1815-1916, inv.nr. 262, gemeenteverslag 1858.
37) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 76, ingekomen stukken 1858.
w) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 263, gemeenteverslag 1859.
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vorens tot verlenging over te gaan, te onderzoeken welke prijzen elders
voor gas betaald werden.39 Dat de Roosendaalse gasprijs vergeleken met
andere gemeenten hoog was, bleek uit de resultaten van de enquete:
Bergen op Zoom 12,5 cent, Breda 12 cent, Oosterhout 16 cent en 's-
Hertogenbosch 17 cent per m3. Het is overigens niet opvallend dat juist
de hoge gasprijs voor particulieren zo'n groot probleem vormde in de ver-
houding tussen de gemeente en Vergeer. Immers alleen de meer gegoeden
en financieel draagkrachtigen beschikten over een gasaansluiting in hun
huizen en dat waren degenen die ook in de gemeenteraad vertegenwoor-
digd waren. Het was dus niet zo verwonderlijk dat dit het grootste strui-
kelblok vormde bij de onderhandelingen over de contractverlenging.

Na uitvoerige interne beraadslagingen en het inwinnen van adviezen
van externe deskundigen besloot de gemeente de gasfabriek van Vergeer
over te nemen.40 In de raadsvergadering van 25 november 1867 deelde
burgemeester Schoonheijt mee dat de gemeente voor een bedrag van
f 18.984,- eigenaar was geworden van de gasfabriek. Tevens werd gespro-
ken over de aanstelling, taken en salaris van de toekomstige directeur.
Besloten werd om een directeur aan te stellen op een jaarwedde van
f 600: met een mogelijkheid om daarnaast een nevenfunctie te vervul-
len.41 Opvallend is dat de advertentie voor deze functie woensdag 27 no-
vember in de Rosendaalsche Courant verscheen en dat op 2 december al
bekend gemaakt werd dat de zoon van burgemeester Schoonheijt was be-
noemd! Nog merkwaardiger was dat van de zeven sollicitanten er drie in-
genieur waren, en al werkzaam waren in een gasfabriek, terwijl de zoon
van de burgemeester klerk was op een kantoor. De burgemeester beloof-
de, strenger dan anders het geval zou zijn, toezieht te houden op het func-
tioneren van de directeur. Ook werd er een commissie van toezicht op het
beheer van de gasfabriek benoemd en zegde de burgemeester toe dat er
een geregeld verslag over het wel en wee van de fabriek, en met name de
financiele zaken zou verschijnen.

Vijfentwintig jaar later bleek dat er, ondanks al deze voorzorgen, sprake
was van verduistering door de directeur, waarna deze door de rechtbank
van Breda tot drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.42

35  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 39, register van notulen van de raad 1866-1881, 14-8-
1866.

40) Zie voor een uitvoeriger beschrijving: Klaver, Driestromentand, 25-27.
41) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 39, register van notulen van de raad 1866-1881,25-11-
1867.

42) De Grondwet, 12-5-1892.
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In 1883 werd besloten tot de bouw van een nieuwe gasfabriek omdat
,'de toestand van de tegenwoordige Gasfabriek van dien aard is, dat zij
niet alleen nadelig is voor de produktie, maar ook hoogst gevaarlijk voor
de fabricatie" waardoor "vroeg of laat ernstige onheilen daarvoor te vre-
zen zijn". De nieuwe fabriek kreeg een capaciteit van 6.000 m3 gas per
dag en kostte f 93.000,-.43

De administratie en financiele bescheiden van de gasfabriek van
Vergeer zijn helaas niet bewaard gebleven zodat we niet veel weten over
winstmarges, rendement, het aantal aansluitingen en de totaal geprodu-
ceerde hoeveelheden gas. Na de overname door de gemeente werd de
prijs van het gas aanzienlijk verlaagd en lag deze gemiddeld rond de 10
cent, afhankelijk van het gebruik. Over de periode 1876 tot 1884 maakte
de gemeente gemiddeld bijna f 1.900,- winst per jaar, waarbij nog
f 1.000._ opgeteld moet worden voor de straatverlichting, die breidde zich
overigens elk jaar verder uit waardoor het bedrag van f 1.000,- aan de
lage kant is.44 Met de nieuwe, gemeentelijke tarieven behoorden de
Roosendaalse gasprijzen in de negentiende eeuw tot de laagste van West-
Brabant. In 1920 werd het gemeentelijke gasbedrijf een onderdeel van
het nieuwe organisatieonderdeel Gemeentebedrijven.

3.4.2 Het waterleidingbedriif
Voordat er in Nederland sprake was van drinkwaterleidingen gebruikte

men oppervlaktewater en putwater. Vaak was het oppervlaktewater sterk
verontreinigd omdat de waterlopen tevens dienst de(len als open riool.
Ook het water in de putten was, zeker waar die gelegen waren in dichte
bevolkingsconcentraties, van twijfelachtige kwaliteit. Het was dan ook
geen wonder dat cholera-epidemieen regelmatig voorkwamen. Door de
grote cholera-epidemie van 1866 en de daaruit voortvloeiende activiteiten
van de gezondheidscommissies groeide het besef dat de kwaliteit van het
drinkwater een belangrijke factor was in de strijd tegen de besmettelijke
ziekten.45

De eerste waterleiding in Nederland kwam in 1854 tot stand. Het was
echter tekenend dat deze zogenaamde 'duinwaterleiding' door veel
Amsterdammers met wantrouwen werd bejegend en dat de aanleg uitein-
delijk met voornamelijk Engels kapitaal werd gefinancierd. Slecht 4,3%
van het stichtingskapitaal werd door Nederlandse beleggers ingebracht.

43)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 40, register van notulen van de raad 1882-1891,15-2-
1883.

#)  Klaver. Driestromentand, 27.
45)  Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam, 213 e.v.
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In 1856 volgde Den Helder als tweede gemeente met een waterleiding. De
eerste gemeentelijke waterleidingen werden in 1874 in gebruik genomen
en wel in 's -Gravenhage en Rotterdam. Vanaf dat moment ging de ont-
wikkeling steeds sneller en aan het einde van de negentiende eeuw telde
ons land zestig waterleidingbedrijven, die zo'n honderd gemeenten van
water voorzagen.

Twee Rotterdamse zakenlieden, G. van de Gevel en J.C. van Wijk bena-
derden eind 1885 de gemeente met het verzoek om een waterleiding aan
te mogen leggen. De gemeente reageerde met een concessie voor een jaar,
waarin de ondernemers met meer gedetailleerde plannen zouden komen.
Al in januari 1886 dienden ze een uitgewerkt voorstel in. In dezelfde
maand wendden 230 inwoners zich tot het gemeentebestuur met een ver-
zoekschrift waarin werd gesteld dat de garantie van f 6.500,- per jaar die
de ondernemers gedurende vijf jaar wilden hebben, bezwaarlijk alleen
door de ingezetenen kon worden opgebracht. Een waterleiding was im-
mers vooral een algemeen belang, zo stelden ze. Het was dus niet meer
dan redelijk dat de gemeente zich garant stelde voor dat bedrag.46

In april 1886 besloot de raad, nadat de burgemeester nog eens de voor-
delen uiteen had gezet (waarbij hij vooral wees op de grote belang van een
waterleiding bij het bestrijden van branden) tot het verstrekken van een
concessie voor dertig jaar. De overeenkomst bevatte een aantal bepalin-
gen die echter nogal vaag omschreven werden zodat problemen hierover
in de toekomst niet uitbleven. In de zomer van 1886 werd met de bouw
begonnen en in juni 1887 werd de waterleiding officieel in gebruik geno-
men.

Er waren in de loop der jaren weliswaar enkele klachten over de kwali-
teit van het drinkwater en de geringe druk op de leidingen, maar afgaande
op het ontbreken van ingezonden brieven in de plaatselijke krant leken de
problemen mee te vallen. Wel kwam de apotheker Steijns bij een onder-
zoek in 1890 en 1898 tot de conclusie dat de kwaliteit van het drinkwater
van een pomp op de Markt te wensen overliet, maar de mogelijkheid om
daadwerkelijk op te treden of een boete op te leggen aan de ondernemer
ontbrak.47

Pas na de eeuwwisseling zouden de klachten in de vorm van ingezonden
stukken en commentaren in de raad toenemen. Uiteindelijk werd in 1911
het particulier waterleidingbedrijf omgevormd tot een onderneming,

waarbij de gemeente eigenaar werd en de exploitatie door een particuliere

46)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 1833, stukken betreffende de waterleiding
47) Klaver, Driestromentand, 37-38.
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ondernemer geschiedde. In 1920 tenslotte werd het waterleidingbedrijf
ondergebracht in de dienst Gemeentebedrijven.

3.5 Communicatie

Telegraaf en  post
Van groot belang voor de communicatie was de totstandkoming van een

post- en telegraafkantoor. Dit hield direct verband met de aanleg van de

spoonvegverbinding. Voor de aanleg van de spoorlijn Antwerpen -
Moerdijk was sinds 1848 een particuliere postdienst die aan de 'geasso-
deerde leden' dagelijks de beursberichten overbracht van Parijs. Tot aan
Antwerpen werd de post met de trein verzonden.

De reistijd met een zogenaamde particuliere estafette-dienst van
Antwerpen naar Rotterdam bedroeg ruim 151/2 uur. In de route lagen vier
veren: te Stampersgat aan de Mark en Dintel, Willemstad aan het
Hollands Diep, Goedschalkoord aan de Oude Maas en Rotterdam aan de
Maas. De overtocht bij die veren bedroeg gemiddeld 45 minuten. Twee
postiljons reden van Antiverpen naar Willemstad waarbij regelmatig van
paard moest worden gewisseld. Dat de wegen vaak slecht waren blijkt uit

het feit dat er van Roosendaal naar het veer te Stampersgat twee routes
waren. De snelste route liep langs de Havendijk van de Roosendaalse
Vliet tot H. Bus jr. en kwam uit bij het veer. Bij langdurige regenval was

deze weg, die uit kleigrond bestond, nauwelijks begaanbaar. Dan nam
men de weg door de Molenstraat, langs het gehucht Kalsdonk via de
Nieuwe Dijk naar het veer. Deze alternatieve route bestond uit zandwegen
die ook na veel regenval nog redelijk goed begaanbaar waren. De afstand
van Antwerpen naar Roosendaal werd afgelegd in 71/2 uur en van
Roosendaal naar Willemstad in 4 uur. De dienst werd alleen 's winters,
van 1 oktober tot en met 31 maart, onderhouden. In de zomer gebruikle
men postduiven om de beursberichten over te brengen.48

Eind 1857 kwam er een vestiging van het rijkstelegraafkantoor, zij het
voorlopig met een beperkte dagdienst. Op 22 oktober 1860 opende het
hulpkantoor van de rijkstelegraaf aan het spoorwegkantoor zijn deuren
ten behoeve van reizigers. Dit kantoor werd opgeheven omdat de
Belgische spoorwegmaatschappij Grand Central Belge per 1 januari 1872
haar diensttelegraaf voor het publiek openstelde.49

1  Gille Heringa. 'Mengelwerk'. Nederlands Jaarboekje der Posterilen 1851,67-70.
49) De Grondwet, 1-1-1872.
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In 1897 kwam het nieuwe postkantoor aan de Markt klaar. Het werd op
24 december geopend: -Het geheel maakt een grootsche indruk; vooral de
wachtzaal en de vertrekken der beambten zijn ruim en van alle gemakken
voorzien. zooclat clit nieuwe en schoone gebouw een waar sieraad 0,izer ge-

•• 34)meente kati genoemd warden  .
De dienst liestonci aan het einde van de negentien(le eeuw uit: een cli-

recteur. drie commiezen. vier assistenten„ twee kantoorknechten en veer-
99 51tien bestellers. Het postverkeer werd omschreven als -vooruitgaande  .

Een an(lere technologische vernieuwing r(,nd de eeuwwisseling was (le
ingebruikneming van een telefoonnet. Met ingang van 1 mei 1902 kwam
cle telefoon I,innen bereik van cle (meer welgestelde) Roosendalers. Er \va-
ren op dat moment 41 aansluitingen: enkele gemeentelijke instellingen
zoals het gemeentehuis, de gasfal,riek en de havenmeester. een aantal in-
dustrielen en enkele eigenaren van horecagelegenhe(len.52 Een aanslui-
ling op het net kostte f 15.- maar wanneer binnen een jaar het aantal aan-
sluitingen nieer dan 80 zou bedragen. zou men dit bedrag terug krijgen.
Dat dit nieuwe wmmunicatiemi !del indruk maakte. blijkt uit de beric·ht-
geving over de ingebruikname in de plaatselijke krant: "Als bliks emflit-
sen slieren (le berichten langs de draclen door (le luc·ht. van oost. van west.
van 't zuicl naar 'l noord van Roosendaal, als confetti's en serpetines bij
kermis of carnaval: want wie maar een toestel heeft. wie maar aangesic,len

is, moet en zal spreken. vragen en bestellen op clezen eersten telephoon-
dag".2 Voor Roosendaal was een nieuw tijdperk op het gebied van de

communicatie ingegaan.

§ 4. Same,11'(itting

Bij een terugl,lik op de periode tot het einde van de negentiencle eeuw.
blijkt dat grote ingrepen op ruimtelijk gebied in Roosendaal achtenvege
zijn gebleven. Een uitzondering moet worden gemaakt voor de spoonve-

gen. Grote ontginningen vonden niet plaats. De voor de landbouw ge-
sc·hikte grond was al aan het einde van de achttiende eeuw in gebruik ge-
nomen. Enkel het areaal ho(,iland nam nog enigszins toe omdat de verbe-
terde waterbeheersing van de lic,(,sendaalse Vliet het mogelijk maakte de
tot dan te natte gronden in gel)ruik te nemen.

'"f De Grondit·et. 25-12-1897.
'1) De Post- en Te/egracifu·ere/d. 1-4-1899.21-23.
12) De Grondu·et. 27-4- 1902.
2) De Gro,idu·et. ·1-3-1902.
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Zoals al gezegd betekende de aanleg van de spoorlijn wel een drastische
planologisclie ingreep. Het gebied tussen het stationscomplex en de ha-
ven werd het eerste 'industrieterrein'. hoewel het landelijke karakter ook
hier nog geruime tijd bleef overheersen en pas in het laatste kwart van de
eeuw zou verdwij neri.

Koffiehuis- en logementhouders vestigden zich rond het static,nsge.houw
om de aankomende en vertrekkende reizigers van dienst le zijn. Vooral
buitenstaanders viel het grote aantal logementen en koffiehuizen "met en

I.          3 6   /7.onder restauratie  op.  2.0 aclem(le cle oingeving rond het static,lise·om-
plex een nieuwe sfeer en kreeg het een geheel eigen karakter.

Uitbreidingsplannen  of  (groc,tscheepse)  woningbouwplannen  kwamen
in de negentiende eeuw niet van cle grond. De lokale overheiciliet het itii-
tiatief op dit terrein over aan de parti(·uliere sector. Rond cle eeuwisseling
verrezen aan de Markt. in de Molenstraat en in de Achterstraat
(Raadhuisstraat) enkele panden die door hun massa. vormgeving en ge-
1,ruikte materialen in het oog springen en afweken van de tot dan toe
gangbare bebouwing.

Evenals op het terrein van de huisvesting liep het gemeentebestuur ook
op het terrein van de openbare nutsvoorzieningen niet voorop. Het initia-
tief werd overgelaten aan enkele ondernemende particulieren die van el-
ders afkomstig waren. Wel zag de gemeente na verloop van tijd de voorde-
len van een exploitatie in eigen beheer en na het aflopen van het contract
met de exploitant in 1867. nam de gemeente het gasbedrijf over. Het par-
ti(·uliere waterleidingbedrijf werd in 1911 omgevormd lot een onderne-
ming waarbij de gemeente eigenaar werd en de exploitatie door een parti-
culiere ondernemer geschiedde.

Hoewel er dus wel het een en ander veranderde in Roosendaal, was er
roncl 1900 van een echte steclelijke sanienleving op ruimtelijk en infra-
strurtureel gebied nc,g geen sprake. De aanzet daartoe lag echter klaar.

'''j \ an Cartipen. Beschriji·ing ran  de  steden en  dorpen.  1-6.
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HOOFDSTUK III

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

§  1. /nleiding

Demografisch gezien wordt de groei van de bevolking bepaald door het
verschil tussen geboorten en sterfte aan de ene kant en het verschil tussen
vestiging en vertrek aan (le andere kant. Gedurende vele eeuwen voltrok
de Westeuropese bevolkingsontwikkeling zich volgens een vast patroon.
Bevolkingsomvang en bestaansmiddelen vormden een voortdurend span-
ningsveld en hielden elkaar - noodgedwongen - in evenwicht. Gebo(,rte.
sterfte en huwelijkssluiting waren de variabelen waarmee dat evenwieht
bereikt en telkens opnieuw in stand gehouden moest worden. Het belang-

rijkste gevolg van dit klassieke of malthusiaanse patroon was een bevol-
king die nauwelijks in omvang toenam of in sommige gebieden zelfs ach-

teruit ging.
Een belangrijk instrument bij dit systeem van checks and balances

waarbij de bevolking niet meer kon toenemen dan de bestaansmogelijk-
heden toelieten. was het huwelijk. De beslissing om te trouwen was voor-

namelijk afhankelijk van de mogelijkheid om een economisch bestaan op
te bouwen dat een zeker inkomen garandeerde. Ecc,nomisc·he conjunctuur
en toekomstvenvachtingen hierover waren dus belangrijk. In economisch
slechte tijden met een teruglopende ci,njunctuur werden huwelijken uit-
gesteld en wercl er op latere leeftijcl gehuwd. terwijl men bij een aantrek-
ken(le economie met een gunstigere werkgelegenheidssituatie over het al-
gemeen eerder en op een jongere leeftijd trouwde.

Het sterftepatroon in de pre-industriele samenleving werd gekenmerkt
cloor sterke schommelingen in de jaarlijkse sterfte. Epidemieen, slrenge
winters en misoc,gsten hadden een I,ijna onmiddellijk gevolg. Pas in de
negentiende eeuw werci clit spanningsveld tussen bevolking en bestaan
clefinitief doorbri,ken. Deze overgang. cle 'demografische transitie' voltrok
zic·h in cle Westerse wereld in de periode tussen circa 1870 en 1960.'

Kennierkencl voor de 'nic,clerne' tijd is de overgang van hoge geboorten-
en sterftecijfers naar een nieer door de mens gestuurd evenwic·ht met lage-
re (·ijfers. Aanvankelijk claalilen eerst de sterftec·ijfers en pas claarna cle

' 1  Zie \71(ir een Ilitge|,reide santenvattentle lies;,reking van (le (lemografis,·he traiwitiethe„-
rip c).a.: Sc·huurniati. HirtoriN·he demografie en \ c):sen. '1)e l,e\·(ilkings,ititwikkeling iii iii·
Hesterse werelil. hitermedic,ir 1973.34.
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geboortencijfers. Dit veroorzaakte een sterke bevolkingsgroei in de tivee-
de helft van cle negentiende eeuw. Migratie kon deze groei nog verder ver-
sterken of. in de tegengestelde richting, afzwakken.

Dit transitieproces, de overgang van het klassieke naar het moderne pa-
troon in Roosendaal staat centraal in dit hoofdstuk. Een probleem vormt
de kwaliteit van het gegevensmateriaal. In de eerste helft van de negen-
tiende eeuw en de periode daarvoor ontbreken cioorlopende reeksen met
bevolkingsgegevens. Pas vanaf de volkstelling van december 1849, toen
de gemeenten verplicht werden een bevolkingsregister bij te houden. be-
schikken we over meer betrouwbare en doorlopen(le infurmatie. Voor wat
cle jaren voc,r 18491}etreft. moeten we ons behelpen met momentopnames
zoals de bevolkingsregisters in de eerste helft van de negentiende eeuw
(die evenwel niet werden bijgehouden), incidentele gegevens en rec*on-
structies met behulp van andere brc,tinen.

§ 2. Aantallen en groei

2.1 Groei

De belangrijkste vraag waarop hier een antwoord gegeven moet worden
is: hoe kwam cle groei van de Roosendaalse bevolking tot stand? Was er
sprake van een voortdurend geboortenoverschot en in welke perioden,
werd die groei (zo daar al sprake van was) dan bepaald door een daling
van het sterftecijfer, of is er sprake van een samengaan van hoge geboor-
tencijfers en lage sterflecijfers? En in hoeverre speelden vestiging en ver-
trek van buiten (laarbij een rol? De groei van de Roosendaalse bevolking
levert - op 1)asis van de volkstellingen - het volgende 1,eelcl op.

Over de gehele periode (1795-1899) geeft dit een gemiddeld jaarlijks
groeipercentage  van  1%.  Voor de eerste helft  van  cle  negentiende  eeuw
(1795-1849) is dit 0,6% en voorde tweede helft (1849-1899) ligt dit cijfer
op 1,6%. Een cluidelijke versnelde groei dus in de laatste vijftig jaar. Per
tienjaarlijkse periode bezien 1,lijkt (le periode 1879-1889 het hoogste ge-
middelde jaarlijkse groeicijfer te kennen. 2.5%. Het tijdvak 1795-1829
kent het laagste groeicijfer. 0.4%. met daarop volgend de periode 1839-
1849 met 0.89.
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Tabel 4: Toename bevolking op grond van volkstellingen

Jaar Aantal inwoners

1795 4.574

1815 4.874

1829 5.176

1839 5.719

1849 6.220

1859 6.968

1869 7.698

1879 8.816

1889 11.311

1899 13.720

Bron: Ramaer 1795; PB, inv.nr. 58, opgave januari 1815: CBS, volkstellingen

Wanneer de geindexeerde groei van de Roosendaalse bevolking verge-
leken wordt met die van Noord-Brabant en het Rijk, dan geeft dit het vol-
gende beeld.2

Grafiek 3 Groei van de bevotking in indexcijfers
1795 - 1899
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Bleef Roosendaal iii de eerste helft van de eeuw nog enigszins achter bij
de provincie en het Rijk, vanaf 1880 werd duidelijk afstand genomen en

5  voor de indexcijfers van Noord-Brabant en het Rijk: Hofstee, Aone demograBrhe geschiedenis ran

Nederland. 124-125 (bewerking)
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lag het groeitempo ten opzichte van beide aanzienlijk hoger. Waaraan dat
spectaculaire groeitempo te danken is, zal later aan de orde komen.

Als we gebruik maken van de mogelijkheden die de beschikbare bron-
nen bieden, kan de bevolkingsgroei genuanceerder geanalyseerd worden.
Over de periode  1758  tot  1809  zijn de gemaallijsten beschikbaar.3  Dit
zijn belastingkohieren op het gemaal, vaste bedragen, geheven van de

mannelijke en vrouwelijke gezinsleden en kostgangers boven en beneden
de zestien jaren. Ze bevatten tevens een opgave van de armen, die vrijge-
steld waren van deze belasting. Ze zijn ingedeeld naar wijk. Eind 1810 is
er een telling van de bevolking die gegevens bevat over het aantal wonin-
gen, de namen en voornamen van het hoofd van het gezin, het aantal per-
sonen per gezin en de beroepen van de afzonderlijke gezinsleden.4 In het
voorjaar van 1811 is er wederom een telling die - ofschoon minder uitge-
breid - informatie geeft over de bevolkingssamenstelling.5 Ook in 18146
en 18157 zijn uit tellingen bevolkingsgegevens beschikbaar.

Als de eerste helft van de onderzoeksperiode wordt verdeeld in de pe-
riode voor 1795, de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) en de periode 1814-
1850, dan blijkt dat van  1770 tot  1795 de bevolking met slechts 26 inwo-
ners toenam. Van 4.591 inwoners in 1770 tot 4.6178 in 1795. Dit betekent
een gemiddelde jaarlijkse groeivoet van 0,02%. Ter vergelijking: het
Kanton Hoogstraten (de Noorderkempen gelegen tegen de Nederlandse
grens) in Belgie kende in dezelfde periode een groeipercentage van 0,2.9
In de daarop volgende Bataafs-Franse Tijd nam de bevolking toe met een
aantal van 237, van 4.617 inwoners in 1795 naar 4.854 op 1-1-1814. Dit
betekent een jaarlijkse groeivoet van 0,3%, wat enigszins afwijkt van het
beeld dat Van der Woude schetst, die in zijn studie over het
Noorderkwartier in deze periode een daling van het bevolkingsaantal als
algemeen verschijnsel registreert. 10 Overigens merkt hij daarbij al op dat
die daling in agrarische streken aanzienlijk minder was dan in het verste-
delijkte gebied van Noord-Holland. Het daarop volgende tijdvak 1814-

3) GARN, ABA, inv.nrs. 296-327 en AMu, inv.nrs. 193-207.

4 ) GARN. AMa, inv.nrs. 4 en 9, ingekomen en uitgaande stukken 1810. aanschrijving van de prefet
van het Departement (les Deux Nathes 3-12-1810, opgave ingestuurd 15-1-1811.

5 )  GARN. AMa. inv.nrs. 5 en 10, telling naar aanleiding van een circulaire van de sous-prefet van het
arrondissement Breda 25-3-1811. opgave ingestuurd 5-4-1811.

6 )  GARN. PB, inv.nr. 15. uitgaande brief aan de commissaris van ZKH in het arrondissement Breda
25-6-1814.

r ) GARN. PB, inv.nr. 58, opgave aan de Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken 14-1-1815.
8 )  Bevolkingsaantal op basis van de gemaallijsten.

9 )  Vanhaute, De int·loed van de groei van het industrieel kapitalisme, 49.
10) Van der Woude, Het Noorderkwanier, 120.
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1850 geeft een groei te zien van 4.854 inwoners in 1814 naar 6.220 in
1850, een toename van 1.366 inwoners (jaarlijkse groeivoet 0,7%). De
tweede helft van de negentiende eeuw tenslotte groeide de bevolking van
6.220 inwoners in 1850 naar 13.720 inwoners in 1900, een toename van
maar liefst 7.500 en meer dan een verdubbeling (een gemiddelde jaarlijk-
se toename van 1,6%).

De versnelde groei van de Roosendaalse bevolking in de tweede helft
van de negentiende eeuw lijkt mede veroorzaakt door de economische
ontwikkelingen in Roosendaal in deze periode. De jaren zestig waren een
periode van verhoogde, eigenlijk nieuwe. economische activiteiten. De
komst van de spoonvegen in 1854 bijvoorbeeld zorgde al direct vooriverk
bij de aanleg ervan en indirect door de aanvoer van grote hoeveelheden
materialen die via de Roosendaalse haven getransporteerd werden. In
1865 vestigde de eerste suikerfabriek zich in Roosendaal. in 1867 ge-
volgd door een tweede en iii 1869 door een derde. Deze beetwortelsuiker-

fabrieken zorgden voor belangrijke, en in de winterperio(le aanvullende
werkgelegenheid. Een andere grote werkgever kwam in 1870 met de ves-
tiging van een rijststijfselfabriek.

Het blijkt in de praktijk altijd moeilijk om vast te stellen wat het precie-
ze verband is tussen bevolkingsgroei en economie. De vraag welke van de
twee de initierende factor is en welke de afhankelijk factor, lijkt op de
vraag naar 'de kip en het ei'. Dat er een sterke samenhang tussen beide
bestaat is zonder meer duidelijk.

Om een beter beeld te krijgen van de bovengesehetste ontwikkeling van
de bevolkingsgroei en de demografische transitie in Roosendaal is het no-
dig de demografische variabelen nader te belichten.

2.2 Geboorte

Een van die demografische variabelen is het geboortencijfer. Het ver-
loop van het gel)oortencijfer is een tamelijk autonoom proces. Dat bete-
kent dat de geboortencijfers minder sterk aan schommelingen onderhevig
zijn dan de sterftecijfers. De overgang van het klassieke patroon van wei-
nig huwen en op late leeftijd naar het moderne patroon waarbij veel men-
sen op jongere leeftijd huwen, zou zich iii de gebcortencijfers kunnen ma-
nifesteren. De vi·aag is dan: hoe ontwikkelen de geboortencijfers zich in
de periode 1770-1900 en welke veranderingen zijn er te constateren en
op welke momenten? In de onderstaande grafiek is het bruto-geboorten-
cijfer, dat wil zeggen het aantal geboorten per jaar gedeeld door de gemid-
delcie bevolking van dat jaar. grafisch weergegeven.
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GraBek 4 (;eboortencliter per  1.IMM) tnu·oners
1770 -  1910
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Ben: Dot,pregisters en gplioorteregisters

Vanaf  1770  tot  1797  is  er een stijgende lijn, daarna  is  er een dalende
trendlijn tot 1827. In de daarop volgende periode schommelen de cijfers
wat sterker met als uitschieter naar beneden 1846 (22,5%0), het resultaat
van de 'zwarte' jaren veertig mel misoogsten en grote armoede voor een
aanzienlijk deel van de bevolking. Vanaf dat jaar is er echter een min of
meer constante stijging van de geboortencijfers met als uitschieter naar
boven 1893 (39.1%0). Pas na 1900 lijken de geboortencijfers te gaan da-

len, maar nog altijd zijn ze in de periode 1900-1910 boven de 30%0.
Vergelijken we de Roosendaalse cijfers op basis van tienjaarlijkse gemid-
delden met die van de provincie Noord-Brabant als totaal, dan blijken
deze in de eerste helft van de negentiende eeuw lager te zijn dan die van
de provincie. in de tweede helft van de eeuw zijn ze vergelijkbaar, slechts
in de perioden 1881-1890 en 1891-1900 is het Roosendaalse cijfer aan-
merkelijk hoger, respectievelijk 35,6 en 36,0 tegen 32,4 en 32,8 voor de
provincie. Op grond van het onderzoeksmateriaal is vooralsnog niet exact
aan te geven hoe de (blijvende) hoge geboortencijfers in de tweede helft
van de negentiende eeuw verklaard kunnen worden. Een aantal factoren
speelt hierbij een rol zoals de huwelijksvruchtbaarheid. Het huwelijks-
vruchtbaarheidscijfer is een maat die onafhankelijk is van het percentage
van de de liuwelijkssluitingen. Hiervoor wordt het aantal wettige geboor-
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ten gerelateerd aan het aantal gehuwde vrouwen in de leeftijdscategorie
van 15 tot 45 jaar. Voor de berekening van het huwelijksvruehtbaarheids-
cijfer moet de verdeling van de bevolking naar geslacht, leeftijd en bur-
gerlijke staat bekend zijn. Voor Roosendaal is dat slechts het geval voor
de volkstellingsjaren vanaf 1879. Voor het aantal geboorten is het gemid-
delde genomen van de vier jaren rondom het moment van de volkstelling.
Dit geeft de volgende uitkomsten:

jaar aantal geboorten aantal gehuwde vrouwen huwelijks-

15-44 jaar vruchtbaarheidscijfer

1879 298 756 394,2

1889 415 1.036 400,6

1899 488 1.259 387,6

Volgens een stelling in een studie van Buissink is een huwelijksvrucht-
baarheidscijfer van 340 promille de benedengrens van de natuurlijke hu-
welijksvruchtbaarheid. Lagere cijfers duiden volgens hem op geboorten-
beperking binnen het huwelijk.11 Voor Roosendaal zou dit dan betekenen

dat op geen enkele wijze binnen het huwelijk aan geboortenbeperking
werd gedaan. Er moet dan ook geconstateerd warden dat dit aspect van
het moderne patroon, een bewuste geboortenbeperking, in Roosendaal in
de negentiende eeuw niet voorkwam. Speelde de herleving van het katho-
licisme zoals Van Heek die schetste hierbij wellicht een rol ? Hij consta-

teerde in de negentiende eeuw een herleving van de 'frontmentaliteit' na-
dat de formele katholieke emancipatie in 1853 door het herstel van de

bisschoppelijke hierarchie haar beslag kreeg en het geestelijke reveil van
het calvinisme een merkwaardige invloed op het katholieke leven ging
uitoefenen.12 Is er misschien sprake van een disciplinering ook voor wat
het seksuele leven van de gelovigen betreft?

2.3 Sterfte

Ook voor de analyse van de ontwikkeling van de sterfte is in eerste in-
stantie gebruik gemaakt van het bruto-sterftecijfer. Veel meer dan het ge-
boortencijfer is het sterftecijfer aan sterke schommelingen onderhevig.
Zeker in minder ontwikkelde samenlevingen hebben epidemieen, mis-
oogsten en dergelijke een directe invloed op de sterftecijfers. In de eerste

"
)  Buissink. De analyse ran de regionale rer,chillen in de huwelijkstruchtbaarheid, 342.

12 )  Van Heek. Het geboone-niveau der Nederlandse rooms-katholieken, 126.
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helft van de negentiende eeuw lag de sterfte iIi Nederlatid op een hoog ni-
veau. Landelijk gezien lag het cijfer tussen de 25 en 30 sterftegevallen

per duizend inwoners, de provincie Noord-Brabant kende sterftecijfers
tussen de 20 en 25%0. De hoge cijfers van het rijk zijn voornamelijk te
wijten aan de excessieve sterfte in de westelijke kustprovincies.13

In de negentiende eeuw speelde de dood in het dagelijkse leven een
grotere rol dan tegenwoordig. Dit bewustzijn van en de vertrouwdheid met
de dood werd als het ware opgedrongen door het aantal begrafenissen.
Chaunu spreekt in dit verband over de 'ziehtbaarheid' van de dood. 14

Wanneer ik in Roosendaal uitga van gemiddeld 138 overledenen per jaar
in het midden van de negentiende eeuw. dan betekent dit dat er in de St.
Jan, die op dat moment de enige kerk van Roosendaal was, gemiddeld bij-
na drie begrafenissen per week plaatsvonden. Omdat de sterfte pieken
kende in de zomer en de winter, zullen in deze perioden bijna dagelijks
uitvaarten hebben plaatsgehad. Het lijkt dan ook niet verwonderlijk dat
men - veel meer dan nu het geval is - met de dood vertrouwd was. Door
AriAs is diepgaand onderzoek gedaan naar die veranderende houding te-
genover de dood. 15 In de periode van het einde van de achttiende eeuw tot
het begin van de twintigste eeuw wordt de dood geyndividualiseerd. De
aandacht verschuift van de gemeenschappelijke lotsbestemming naar het
besef van een persoonlijke en specifieke levensloop. En naarmate de dood
meer uit het leven werd teruggedrongen, lijkt er sprake te zijn van een
toenemende verdringing van het doodgaan. Het is een begin van een 'mo-
derne' mentaliteit, waarin ook het doodgaan wordt geprofessionaliseerd.

Graflek 5 laat de Roosendaalse sterftecijfers zien en de proportional
mortality rate (de sterfte van personen >- 50 jaar). In Nederland als ge-
heel trad vanaf 1875 een duidelijke daling van de sterfte op (1871-1875
gemiddeld 25,5%0, 1896-1900 gemiddeld 17,3%0).16 Het sterftecijfer in
Roosendaal daalde na 1880 maar is gemiddeld tussen 1880 en 1900 nog
op hetzelfde niveau als in de periode 1800 tot 1810. De pokkenepidemie-

tjes van 1832, 1839, 1871, 1874, 1875 en 1880 evenals de rode loop in
1783 en de cholera-epidemie van 1866 zijn terug te vinden in de pieken
van de sterftegrafek, doch hadden op de gemiddelde sterfte weinig in-
vloed. De pieken van 1794, 1811 en 1814 laten zich niet verklaren door

13 )  Van der Woude, 'Bevolking en gezin in Nederland', in: Van Holthoon (red.), De Nederlandse sa-
menleting.,inds 1815, 19-71.31.

14 ) Chaunu, Lz mort a Pari3 aux XVIe, XVile et XI//Ue si2cles, 192.
15 )  0.8. Arias, Het uur t,anonze dood.
16 )  Hofstee, Kone demogra/ische geschiedenis ran Nederland, 122-123; zie ook voor een overzieht van
de volksgezondheid in de 19e eeuw: Verdoorn, Het gezondheidswezen te Amsterdam.
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oorlogshandelingen. Deze werden veroorzaakt door een verminderde
weerstand tegen ziekten als gevolg van strenge winters, armoede en voed-
selschaarste. Wat opvalt in het verloop van het Roosendaalse sterftecijfer
is het aanvankelijk grillige verloop met sterke schommelingen, het ver-
vlakken van de Huctuaties na 1830 en de daling in het laatste kwart van
de negentiende eeuw. Het sterftecijfer van Roosendaal lag tot 1871 royaal
beneden dat van Nederland als geheel. daarna lag het erboven tot in het
begin van de twintigste eeuw. Ook de sterftecijfers van de provincie
Noord-Brabant blijven nog geruime tijd hoger dan de landelijke cijfers.

Weliswaar daalde na 1880 de sterfte in de gemeente enigszins maar ge-
middeld was het niveau van 1880-1900 nog even hoog als in de periode
1800-1810. Pas na 1900 daalde het sterftecijfer definitief onder de 20%0.
(zie grafiek 5).

(:ratiek i Sterfteriifer per  1.()00 intioners
en proportio,icil mortality rate 1770 - 1910
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Afgaande op het sterftecijfer was de gezondheidstoestand van de ge-
meente Roosendaal en Nispen in de vorige eeuw slecht en na 1871 ook
slechter dan die van Nederland. Ter vergelijking het sterftecijfer van de
gemeente in 1990: 9,390c! 17

17
) Statistisch  Jacirboek  199(J gemeente  Roosendacil en  hispen. 13.
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Besmettelijke zieklen kwamen in de negentiende eeuw in de meeste
steden regelmatig en op grote schaal voor. De weg waarlangs de besmet-
ting plaatsvond was nog onbekend. de vereiste biologische kennis ontbrak
daarvc,or. Er bestonclen twee opvattingen over de versprei(ling van ziek-
ten: cle miasmatheorie en de 'contagion'-theorie. De miasmatheorie ging
er vanuit clat kwalijke dampen (bijvoorbeeld uit rottend vuil of moeras-
achtige plassen) bij inacleming zieklevenvekkend konden zijn. Hygiene
was dus een eerste vereiste en het vc,ldoende. liefst oven'loedig 'luchten
van vertrekken en ruimlen was van groot belang. zo meende men. Volgens
de 'contagion'-theori konden zieklen alleen van persoon op persoon wor-
den overgedragen. Dit betekende in de praktijk voor de aanhangers van
deze theorie dat zieke personen z(,veel niogelijk geisoleerd mc,esten wor-

den. Dc,(,r afzondeiing vati de zieke kon besnietting van anderen voorko-
men wc,rden en kon een epidemie in (le kiem gesmoord worden. Hoewel
het proc·es van besmetting niet bekend was en men tegenover de meeste
besmettelijke ziekten weinig afcloen(ie en adequate maatregelen kon stel-
len. werkle de bovengenoemde handelwijze in ieder geval remmend op de

verspieicling ervan.

Het sterfteverloop in Roosendaal bevestigt de agrarische conjunctuur,
die onder andere gekenmerkt werd door het regelmatig optreden van epi-
demieen en de geringe weerstand van de bevolking. veroorzaakt door een
wijdverspreide armoede. Pas met een toename van de reele koopkracht.

mogelijk gemaakt door het beschikbaar komen van meer en vaster werk
voor een groter aantal mensen. zou de levensstandaard en claarmee de
voedingssituatie van de bevolking verheteren. De aanleg van arbeidsin-
tensieve infrastructurele werken. zoals de aanleg van de spoonvegen, en
de ontluikende industrialisering, clroegen hiertoe bij. Daarnaast zorgde de
aanleg van een waterleidingnet en een noleringenstelsel in het begin van
de twintigste eeuw voor een daadwerkelijke verbetering van de hygiene
en het hygienisch 1,esef.

In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de oorzaken van overlijden en de
maatregelen die de lokale overheid nam op het terrein van cle volksge-
zondheid.

Een belangrijk deel van de sterfte werd veroorzaakt door de hoge zuige-
lingen- en kindersterfte. Tengevolge van zwangerschapszieklen. aangebo-

ren afwijkingen en gebrekkige verloskundige hulp overleden in de vorige
eeuw nog veel kinderen vlak voor of tijdens de geboorte. Het aandeel van
de levenloos geborenen in het totale sterftecijfer was in de navolgende pe-
riodes gemiddeld als volgt: 1870-1879 5.6%: 1880-1889 5.7%; 1890-
1899 5.5%: 1900-1909 5.1%. Een vrij constant cijfer dus. maar iets ho-
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ger vergeleken met de cijfers voor de periodes 1811-1819 (4,0%) en
1820-1829 (4,5%). Ondanks de veronderstelde vooruitgang van de ver-
loskundige kennis bleef het aandeel van het aantal levenloos geborenen
in de totale sterfte in de negentiende eeuw dus min of meer gelijk.

De zuigelingensterfte waaronder wordt verstaan: het aantal overledenen
<  1  jaar  per 100 levendgeborenen  in  dat  jaar,  was  in de periode  1850-
1859 gemiddeld nog 13,8%, maar steeg in de periode 1860-1869 naar
een gemiddelde van 24,4%. Dit hoge niveau bleef gedurende de rest van
de eeuw bestaan met als uitschieters de jaren 1873 met 27,9% en 1879
met 27,8%. (zie grafiek 6 en tabel 5). Pas na 1900 dalen de zuigelingen-
sterftecijfers snel tot ruim onder de 20%.

Tabel 5: Zuigelingen- en kindersterfte in % let:endgeborenen in tienjaartijkse gemid-
delden

Jaar Zuigelingensterfte Kindersterfte

1811-19 12,1 8,2
1820-29 10,1 6,2
1830-39 15.0 8,2
1840-49 12,9 5,9
1850-59 13,8 7,8
1860-69 16,8 10,9
1870-79 24,4 8,4
1880-89 21.7 7,3

1890-99 19,6 5.4

1900-09 16.7 4.0

Bron: berekend op basis van de overlijdensregisters over de desbetreffende jaren

De hoge zuigelingensterfte was niet het gevolg van epidemieen, want
juist in de jaren met oversterfte door pokken en cholera was de zuigelin-
gensteifte relatief laag. Het is mogelijk dat de betrekkelijke isolatie van
de zuigeling hiertoe heeft bijgedragen. Hoe rampzalig de zuigelingen-
sterfte in die tijd was, blijkt wanneer een vergelijking wordt gemaakt mel
het cijfer van de gemeente voor 1990 dat slechts 0,79% bedraagt.18 Ook
de rest van Noord-Brabant kende overigens in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw een hoge zuigelingensterfte. 19

De kindersterfte vertoonde een lichte verhoging in de periode 1860-
1869 (gemiddeld 10,9 overledenen van 1-4 jaar per 100 levendgebore-
nen). In 1864 werd zelfs 15,4% geregistreerd. Ook de kindersterfte steeg
niet in epidemische jaren. Vanaf 1870 daalde de kindersteite weer heel
geleidelijk. (zie tabel 5).
18 ) Ibidem, bewerking.
1')  Hofstee. De demogra«Asche ontu ikkeling ran Aederland. 213-214.
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Grafiek 6  Zikigelingensterfte  per  1001,1,enil.gehorenen
1810 - 1910
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De kindersteite volgde dus niet het patroon van de zuigelingensterfte,
maar begon wel in dezelfde perio(le te stijgen. Hoe het met de sterftekan-
sen van het jonge kind was gesteld. wordt zichtbaar als men het aandeel
ervan in de totale sterfte (in grafiek 7 inclusiffde doodgeboren) berekent.
In de periode 1870-1900 was het aandeel van de levenloos geborenen in
de totale sterfte gemiddeld 5,6%, dat van de zuigelingen < 1 jaar 21.9%
en  dat  van de kinderen  van   1 -4  jaar 7.0%. Tezamen dus gemiddeld
34,5%! Ruim een op de drie begrafenissen betrof dus een kind onder de
vijf jaar. in de periode 1811-1819 bedroeg het perc·entage nog slechts
29,3%. Grafiek 7 geeft een duidelijk beeld van de sterfte naar leeftijd.

Het meest opmerkelijke van de hier boven vermelde ster{tecijfers is dat
van (le zuigelingensterfte. Deze wordt in het algemeen beschouwd als een
inclicator van het ontwikkelingsniveau van een bevolking.In Roosendaal
zou dus. evenals in de rest van de provincie. een stagnatie in de ontwikke-
ling hebben plaatsgevoncleit. Dit vraagt om een verklaring.

Reeds in 1954 stelden de Unitecl Nations vast: "de mate waarin binnen
een bevolkingsgroep aan de pasgeborenen bescherming kan worden gebo-
den tegen de hoge overlijdensrisico's van de eerste levensjaren is sterker
afhankelijk van het sociale, economische en fysische milieu waarin die
bevolkingsgroep leeft dan het geval is bij de sterfte op volwassen of hoge-
re leeftijd".20

In de literatuur is herhaalde nialen aangetoond dat cle zuigelingensterfte
in Nederland sterk werd bepaald door verschillen in welstand. woningbe-
zetting en zuigelingenvoeding.21 Roosendaal zal hierop geen uitzoiidering
zijn geweest. Het con c' reel aantonen hiervan zou in het kader van dit on-
clerzoek te ver voeren. Niettemin zijn er voor deze verklaringen uit de lite-
ratuur wel een aantal aantoonbare aanwijzingen.

De toename van de zuigelingensterfte vond naar alle waarschijnlijkheid
vc)(,r een belangrijk deel zijn oorzaak in verslechterde wc,onomstandighe-
den in de tweede helft van de negentiende eeuw. De uitvoering van "grote'
werken en de vestiging van enkele grotere fabrieken zorgden voor een in-
stroc,m van werkzoeken(len. clie over het algemeen jong en ongesc·hoold
waren. De druk op het woningmarkt zal daardi,or toegenomen zi.in en de
algemene huivestingssituatie zal verslechterd zijn. temeer (laar sociale
woningbouw niet bestond.

Van de zuigelingenvc,ecling in clip peric,cle is mveinig of niets l)ekend.
\\'el is uit onderzoeken 0, er cle perioclen 1854-1859 en  1887-1892 gel,le-

2.
1 \angeliaal,1  1,ii:  1 :in  1'(99.4.  'h„,·ia|,·  Mg,·liikhei(I  #c,(ir ile  ,],Mici'.  7'4,6(·hri'/t  i·our .0,*·i,1/9

C;ex, hi„ 1*·iii., 51 { 1,182 3 232.

21 / 11,illent. 219-27-1.
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ken dat in Amsterdam in de arme joodse (werklieden-) buurten de zuige-

lingensterfte aanzienlijk lager was dan in vergelijkbare wijken. Dit werd
verklaard uit het feit dat joodse moeders in verreweg de meeste gevallen
hun kind borstvoeding gaven.22 Kunstmatige flesvoe(ling was dus blijk-
baar reeds vroeg gebruikelijk onder niet-joden. Bij latere onderzoeken
1,leek dat borstvoeding in elke welstandsgroep leidde tot een veel lagere
zuigelingensterfte, maar ook dat de sterfte van kunstmatig gevoede zuige-
lingen in de laagste welslandsklassen zeer hoog was.

23

Doordat borstvoeding een tijdelijke onvruchtbaarheid bij de vrouw ver-
oorzaakt, is het overgaan naar flesvoeding bij grote groepen vast te stellen
door een verkorting van het interval tussen de geboorten. Indien dit valt
vast te stellen in de 1}etrokken periode, zal ook de fiesvoeding met zijn
nadelen (onhygienisch hanteren van de fles. slecht samengestelde kunst-
voe(ling. ontbreken van overdracht van immuniteit via de moedermelk.
gebruik van ondeugdelijk drinkwater et cetera), vooral bij de laagste wel-
stanclsklasse. geleid hebben tot minder weerstand tegen ziekten of onder-
voeding van de zuigelingen en zo extra hebben bijgedragen aan de hoge
zuigelingensterfte.

Als mogelijke verklaring voor het overgaan op flesvoeding wordt voor
Noord-Brabant door sommige onderzoekers verondersteld dat dit ge-
sc·hiedde tengevolge van schaamte voor het ontbloten van de borsten on-
cler invloed van de preken van de rooms-katholieke geestelijkheid, vooral
na 1855.24 Maar ook de in Noord-Brabant opgetreden vertraagde overgang
van het traditionele cultuurpatroon naar een moderne mentaliteit met ra-
tioneel-kritisch denken kan een rot hel)ben gespeeld.23 De weerstand te-

gen verandering hield (le invoering van de preventieve geneeskunde en iii
het algemeen het hygienisch besef en gedrag tegen.

l\log een enkel woord over de kindersterfte. Het is dui(lelijk dat deze

veel minder door de bovenvermelde factoren werd beinvic,ed. Uiteraar(1
kon de factor flesvoeding hierbij geen rol meer spelen en waarschijnlijk
zijn (le kinderen die hun zuigelingenleeftijd overleefclen. heter bestand
geweest tegen de slerhte behuizing en andere nadelige factoren.
Niettemin is bij onderzoek elders vastgesteld dat ook bij cle kindersteifte

22 1  11,iclem. 249.251.
21

1 11,itlem. 261
2"  j dleurkens. Reitilking.  et·on<imie  en  culluilr  ran  Iii'i  <,utle  kenipenland.  1 111-1,19  en  li\-\,58.

ileurkens. 'Kinderrijk en katit„liek. De stijging van cle huw·i'lijksvruchiliaarheicl iii het kempenlancl.
1 81(1-192(1'.in: \ an (len Britike.a.. IT'erk. A·erA· en hed iii H r, 12,(ilit. 1 27 .

2.-, 1 .ile.tu„r,1,·rs liestudeet·,1. Ja,irb„ek De Chulden Rm.,.51)1199()) 133. 163-16·1.
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de welstand een rol speelde, al was de sterfte bij de laagste welstands-
groep op het platteland wat lager dan in de steden.26

§ 3. Burgerlijke staat, teeftijd en gezinssamenstelling

3.1 Burgerlijke staat

In 1814 7 bestond de bevolking uit 4.854 inwoners: 2.267 mannen en
2.587 vrouwen, 693 mannen hiervan waren gehuwd en 700 vrouwen. Het
aantal weduwnaren was 89 en weduwen waren er maar liefst 250!

Een globaal overzicht over de negentiende eeuw geeft voorlopig dit
beeld.

Tabel 6: Samen3telling berolking naar burgertijke staat

laar Mannen Vrouwen

Geh. Ongeh.  Wed. Gesc·h. Totaal Geh. Ongeh. Wed. Gesch. Totaal Mas,·ulini-

teitsinder

1814 693 1.485 89 2.267 700 1.637 250 2.587 88
1822 690 1.500 94 2.284 687 1.660 255 2.602 88
1839 770 1.870   77 2.717 771 1.957 274 3.002 91
1849 783 2.064 103 2.950 789 2.175 306 3.270 90
1859 907 2.201 106 1 3.215 912 2.525 314 2 3.753 86
1869 1.113 2.441 132 3.686 1.107 2.589 316 4.012 92
1879 1.349 2.780 147 4.276 1.350 2.866 324 4.540 94
1889 1.723 3.613 166 5.502 1.734 3.741 333 1 5.809 95
1899 2.126 4.389 204 3 6.722 2.123 4.509 363 3 6.998 96

Bron: telling 1814: PB, inv.nr. 65, opgave 14-12-1822 en CBS, volkstellingen

Het percentage gehuwden is in 1814 voor de mannen 30,6 en aan het
einde van de negentiende eeuw 34,8, voor de vrouwen is dit respectievelijk
27,1 en 35,6. Het lagere cijfer bij de vrouwen kan verklaard worden door
het grotere vrouwenoverschot aan het begin van de negentiende eeuw.

Er blijkt gedurende deze hele periode een vrouwenoverschot te hebben
bestaan dat aan het begin van de eeuw zelfs groter was dan aan het eind.
Dit grotere vrouwenoverschot aan het begin van de eeuw werd mogelijk
veroorzaakt door de oorlogshandelingen gedurende de Bataafs-Franse pe-
riode.

Bovendien wil dit volgens de gangbare opvatting zeggen dat Roosendaal
in de negentiende eeuw zeker geen 'arm agrarisch plattelandsdorp' was,
26

) Van Poppel. 'S,x·iale <ingelijkheid'. 266.
27 )  GARN. PB. in\.nr. 15. ingekomen en uitgaande :tukken 1814. telling 30-7-1814.
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dan zou er immers - door de trek van vrouwelijk dienstpersoneel naar de
stad - constant een mannenoverschot moeten zijn.28 Aan de andere kant
moeten we constateren dat er geen echte 'dienstbodentrek' plaats vond
naar Roosendaal, want dat zou immers geleid moeten hebben tot een veel
groter vrouwenoverschot. Op dit punt kom ik bij de behandeling van de

migratie nog terug.

3.2 Leeftijdsopbouw

De bevolkingsopbouw naar samenstelling van geslacht en burgerlijke
staat maar ook naar leeftijd bepaalt mede de demografische groei. In een
drietal peiljaren 1821, 1879 en 1899 is de leeftijdsopbouw van de
Roosendaalse bevolking te vergelijken. Er is een onderverdeling gemaakt
in een aantal leeftijdsklassen.

Grafisch weergegeven, levert dit voor de jaren 1821, 1879 en 1899 de
volgende leeftijdspiramiden op. De hoge geboortencijfers komen tot uit-
drukking in een aan de basis breder wordende piramide, en duiden dus op
een potentieel groeiende bevolking met een groter aantal jongeren.

Crafiek 8  1£eftijdsopbouw  1821
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·28 ) Klep, Croeidynamieken.stagnatie, 157:  Vandenbroeke, Socialegeschiedeni, ranhet Waain.te rolk,
60.
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§ 4. Vestiging iii rertrek

De groei van Roosendaal iii de negentiende eeuw voltrok zich niet alleen
door een (soms groot) geboortenoverschot. maar evenzeer door vestigings-
overschotten. In deze periode was de mobiliteit groter dan vaak veronder-
steld wordt. Dit roept de vraag op in hoeverre we nog kunnen spreken van
een 'gesloten' samenleving als er gelijktijdig sprake is van een grote mobi-
liteit. Wat voor mensen waren de nieuwkomers en waar kwamen ze van-
daan? Wat voor beroepen hadden ze. of waren het grotendeels ongeschool-
den? Waren het overwegend alleenstaanden of gehuwden die al dan niet
met hun gezin naar Roosendaal kwamen. Welke leeftijd hadden ze?
"Hoewel er al hcmderd jaar aan gewerkt worcit, is de theorievorming

over migratie niet erg indrukwekkend", schrijft P. Kooij in zijn studie
over Groningen in de periode 1870-1914.29 Wat de negentiende eeuw be-
treft. is voor Nederland op lokaal niveau onderzoek gedaan in Rotterdam
door Van Dijk:10. door De Vries in zijn studie over de migratie in Friesland
tijdens de agrarische depressie31 en meer recentelijk op uitgebreide
schaal door Kooij zelf.

Door enkele onderzoekers zijn enige theoretische uitgangspunten gefor-
muleerd. Zo heeft de Amerikaan Weber in zijn studie naar het verschijn-
sel migratie aan het einde van de negentiende eeuw een duidelijk aan-
toonbaar verband kunnen leggen tussen industrialisering en kwantitatie-
ve groei van steden. Ravenstein kwam op grond van een analyse van de
uitkomsten van Engelse volkstellingen aan het einde van de negentiende
eeuw tot een aantal 'wetten' of generalisaties. Het loont de moeite deze
'wetten' zoals ze door Kooij worden aangehaald de revue le laten passe-
ren.32

1. De meerderheid der migranten legt slechts een korte afstand af.
2. Migratie vindt etappegewijs plaats.
3. Migratie over grotere afstand gaat meestal in de richting van grotere

industrie- of handelssteden.
4. Iedere migratiestroom gaat met een tegenstroom gepaard: vertrek

wordt gecompenseerd door vestiging van elders.
5. Inwoners van steden migreren minder dan bewoners van het platte-

land.

29    Kwij. Groningen 1870-1814.82.
V)

4 \ an Dijk. Rotterdam 1811)- 188(j.
31

) De Vries. Izindbouu en bet·olking
32) Over theorieen betreffende migratie zie o.a.: Kooij. Groningen /870-1914. 82-94 en Ter Heide.

Binnenlandse migratie.
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6. Binnen de landsgrenzen migreren meer vrouwen dan mannen. Maar
mannen gaan meer naar het buitenland.

7. De meeste migranten zijn volwassenen. Gezinnen migreren zelden
over de grenzen van het graafschap waar zij wonen.

8. Grote steden groeien sneller door migratie dan door natuurlijke aan-
was.

9. Migratie neemt toe in omvang wanneer handel en industrie groeien en
het transport verbetert.

10. De hoofdrichting van de migratie is van agrarische gebieden naar cen-
tra van industrie en handel.

11. De belangrijkste oorzaken van de migratie zijn economisch van aard.
Voor mijn onderzoek zijn deze generalisaties niet allemaal even rele-

vant. WeI heb ik aan de hand van een kwalitatieve analyse van de regis-
ters van vestiging en vertrek een aantal zaken kunnen onderseheiden zo-
als: geslacht. beroep, gezinssamenstelling (grootte), alleenstaanden.
plaats van herkomst of vertrek, leeftijdscategorie en religie. Gekozen is
voor een integrale analyse van de registers van vestiging en vertrek om de
tien jaar. Als peiljaren zijn aangeliouden: 1860, 1870. 1880, 1889 en
189933. De aanpak op deze wijze heeft uiteraard zijn beperkingen. De mi-
granten zelf worden niet gevolgd. Op de route waarlangs men binnenkomt
of weer vertrekt, of men zich definitief in Roosendaal vestigt of dat dit
slechts een tussenstation was op de weg naar een andere bestemming, is
op deze wijze geen zicht te krijgen. Hiervoor zou een longitudinale cohort-
analyse nodig zijn. In mijn onderzoek is migratie echter slechts een van
de vele aandachtspunten en staat het als verschijnsel met centraal.

Alvorens in te gaan op de kwalitatieve analyse bekijken we eerst de om-
vang en het verloop van de migratie in de tijd. Meer betrouwbare cijfers
over vestiging en vertrek zijn pas beschikbaar vanaf 1851, met dien ver-
stande dat blijkens opmerkingen in de gemeenteverslagen in de jaren zes-
tig nog regelmatig blijkt dat de registratie verre van volledig was. Dat regi-
stratie van inkomende en vertrekkende personen geen gemakkelijke taak
is voor de gemeenten, blijkt ook heden ten dage nog.

Op grond van de beschikbare cijferreeks zoals die hier grafisch is weer-
gegeven. valt er omstreeks 1860 een sterke stijging van de totale mobili-
teit waar te nemen. Vanaf het midden van de jaren zestig lag de mobiliteit
boven de 100%0. Dat betekent dat meer dan 10% van de bevolking in be-
weging was doordat men zich vestigde in Roosendaal of naar een bestem-

3.3  )   De  registers van  1890 en 1900 ontbreken  of zijn onvolledig zodat de daaraan voorafgaande jaren
zijn gekozen die samenvallen met een volkstelling.
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ming elders vertrok. Het rendement van de migratiebewegingen valt af te
lezen uit de onderste lijn in de grafiek, die het saldo laat zien tussen vesti-
ging en vertrek. Het hoogste vestigingsoverschot zien we in de periode
1854-1860, 1865-1871 en 1877-1891. Voor de eerste twee perioden cor-
respondeert dit met de eerste industrialiseringsgolf in Roosendaal, het
positief migratiesaldo in de periode 1877-1891 vindt zijn oorzaak in de
agrarische depressie, waardoor op het platteland een uitstoting van land-
bouwarbeiders plaatsvond. Deze bewegingen volgden dus het patroon van
een opgaande conjunctuur in de lokale 'stedelijke' economic en die van
een neergaande conjunetuur in de plattelandseconomie.

Crafiek  11  Mobiliteit en vestigingsoverschot
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Op grond van een analyse van de migratieregisters over de jaren  1860,
1870,1880,1889 en 1899 zijn enkele generalisaties te toetsen, zoals die
door Ravenstein zijn neergelegd. Met name de 'wetten' genoemd onder 1,
6,7,9.

Het blijkt dat de meerderheid van de migranten inderdaad slechts een
korte afstand afiegde, de grootste migratie vond plaats in West-Brabant.
In hoeverre er sprake was van een etappegewijze migratie kan, zoals al
eerder gezegd, op grond van het verzameld materiaal niet worden achter-
haald.
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De constatering dat vrouwen meer migreren binnen de landsgrenzen
dan mannen, gaat voor Roosendaal met op. In bijna alle peiljaren is het
percentage mannen hoger dan dat van de vrouwen. Dit geldt zowel voor
vestiging als vertrek.

De meeste migranten zijn volwassenen. maar op grond van de door mij
gebruikte indeling naar leeftijdscategorie blijkt dat het merendeel van de
migranten in de leeftijdsklasse van twintig tot dellig jaar zit. Het aantal
gezinnen dat migreert is beperkt, de meeste migranten zijn alleenstaan-
den; tachtig proc·ent van de migranten is ongehuwd. Dit lijkt een vrij lo-
gisch verschijnsel. Jongeren zijn immers over het algemeen minder ge-
bonden, hebben minder gevestigde belangen en zijn nog minder gewor-
teld in de gemeenschap waar ze deel van uitmaken. Wijzigingen in hun
directe levensomstandigheden, zoals huwelijk en verandering van werk-
kring kunnen dan gemakkelijk leiden tot verandering van woonplaats.

De omvang van de migratie lijkt direct verband le houden met verbeter-
cle communic·atiemiddelen in de vorm van nieuwe trein- en tramwegver-
bindingen en de daarmee gepaard gaande ontsluiting van het platteland.

De constatering van Ravenstein en ook van Weber dat de belangrijkste
oorzaken van de migratie economisch van aard zijn, verdient nadere aan-
clacht. In een uitgebreide studie naar de oorzaken en gevolgen van de bin-
nenlandse migratie in Nederland noemt Ter Heide dit als een der belang-

.,

rijkste factoren waarbij migratie optreedt   als de potentiele migranten we-
ten, dat de situatie in vertrek- en vestigingsgebied zodanig is, dat zij door
migratie een verbetering van hun levensomstandigheden kunnen berei-
ken".34 Die verbetering van levensomstandigheden betekent voor de ne-
gentiende eeuw een economische verbetering in de vorm van een inko-
men en dus werk. Veel migranten zullen naar mijn mening minder van
weten dan wel enkel op grond van horen zeggen van bekenden of familie-
leden de stap tot verhuizing hebben gewaagd. Enerzijds is er de uitstoten-
de werking van een gebied met een tekortschietende werkgelegenheid.
anderzijds is er de aantrekkingskracht van de staci met al zijn bedrijvig-
heid. Het onderseheid tussen push- en pullfactoren is echter niet direct
aantoonbaar te maken. Wanneer er niet duidelijk sprake is van hongers-
noden, oorlogen, opstanden, geloofsvervolgingen en dergelijke zijn direct
aanwijsbare oorzaken voor wat mensen beweegl te verhuizen moeilijk aan
te wijzen. Psychologische factoren en venvachtingspatronen speelden en
spelen ook nu nog bij migranten een grote rol.

34 ) Ter Heide, Binneniandze migratie. 29 en 44.
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Aan de hand van de beroepen van degenen die zich in Roosendaal ves-
tigden of daaruit vertrokken, is een goed beeld te krijgen van de betrok-
ken migranten. De veel voorkomende beroepen zijn in een aantal catego-
rieen ondergebracht. In tabel 7 zijn deze in procentuele verhoudingen
aangegeven.

Tabell:    Migratie naar beroepscategorieen  1860,1870,1880,  1889 en  1899
1860 1870 1880 1889 1899

n=306 n=291 n=281 n=286 n=332 n=334 n=663 n=531 n=569-n=680

spoorweg

personeel 1.4 1.4 1,4 15,1 6,0    5,4    5,5    5,6    4,4
ambt.
diensten 4,6 5,2 6,4    7,0    4,8 3.6 5.0 2,8 5,8    5,0
dienst-
personeel 35,6    15,1     28,8    24,5 - 5,4 28,4 0,9 24,1 31,2
arbeiders 6,5 5,8    4,6    4,9    3,9    3,9    8,4 2,8 5.4    5,6
zonder

beroep 35,9 44,7 32,4 27,1 59,6 62,0 31,1 59,1 30,9 30,7

Bron: registers van inkomende en vertrekkende personen

Hieruit blijkt dat het merendeel van de migranten zonder beroep was of
tot het dienstpersoneel behoorde. De laatste categorie bestond voorname-
lijk uit vrouwen. Over het algemeen was er meer instroom van dienstper-
soneel dan uitstroom. De cijfers van 1880 geven een vertekend beeld,
waarschijnlijk is het dienstpersoneel te vinden onder de categorie 'zonder
beroep: Het verloop van de categorie 'arbeiders/dagloners' is niet groot.
Bij de categorie 'spoorwegpersoneel' valt de instroom in 1880 op, vijftig
personen die hun werk vinden bij de spoorwegen, vestigen zich in dat jaar
in Roosendaal. De verklaring hiervoor is de overname door de Staats-
spoorwegen in dat jaar van de bezittingen van Grand Central Belge, die de
lijn Antwerpen - Moerdijk exploiteerde en in Roosendaal een station had.
Deze overname en de daarmee gepaard gaande operatie tot integratie van
de bestaande stationsinrichtingen, noopten tot een fikse personeelsuit-
breiding.

De cijfers van de categorie 'ambtelijke diensten' duiden niet direct op
een drastische uitbreiding van deze sector in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw.

Het blijkt dat naast de bovengenoemde categorieen een belangrijk deel
van de beroepen te plaatsen is in de verzorgende en/of ambachtelijke
sfeer. Dit zijn dan de bakkers (in 1860 twee, in 1889 twintig en in 1899
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zeventien) en slagers. Het is logisch dat bij een sterk groeiende bevolking
dit soort beroepen eveneens een toename laat zien. Daarnaast zijn er ech-
ter enkele beroepen die duiden op een kwalitatieve verandering, een bin-
nentreden van een nieuw tijdperk. Het zijn beroepen die jaren tevoren

nog ondenkbaar geweest zouden zijn. In dit verband zijn te noemen: tele-

grafisten, kelners, stokers en machinisten (van de stoommachines), kan-
toorklerken en buffetjuffrouwen. Daarnaast is de invloed van de congre-

gaties merkbaar. Ook religieuzen komen naar Roosendaal, sommigen op
jonge leeftijd om een opleiding le volgen waarna ze weer vertrekken. Een
aantal 'pensionnaires' wordt in- en uitgeschreven als kostschoolleerlingen
bij de zusters in de Molenstraat.

De meeste van deze beroepen verschijnen vanaf 1880 of later in de re-

gisters. Hun aantal is niet groot, het zijn er slechts enkele per jaar maar zij
brengen iets nieuws in de Roosendaalse samenleving.

Het grootste deel van de migranten bestond uit ongeschoold of laagge-
schoold personeel. Juist die beroepsbeoefenaren waarvoor weinig of geen
opleiding vereist was, kwamen uit de meer directe omgeving. Degenen die
de meer gekwalificeerde beroepen uitoefenden, kwamen van verder.

Hierbij speelt mee dat de benoemingen in de meer gespecialiseerde fune-
ties zich bijna altijd voordeden bij de rijksdiensten zoals de belastingen
en douane en vaak het gevolg waren van overplaatsingen of regelingen die
van bovenaf werden opgelegd zoals bij het spoorwegpersoneel dat regel-

matig werd overgeplaatst.
In 1880 vestigden zich vijftig personen (migratie-eenheden) die werk-

zaam waren bij de spoorwegen. Van deze vijftig kwamen er vijf uit West-
Brabant (=inclusief Breda), twee uit de rest van Noord-Brabant, veertig
uit de overige provincies en drie uit Belgie. Van degenen die in een of an-
dere ambtelijke dienst werkten, waren er drie afkomstig uit West-
Brabant, drie uit het overige deel van Noord-Brabant en tien uit de overi-

ge provincies. Wat de religie betreft was de verhouding rooms-katholiek
tot nederlands-hervormd ongeveer gelijk verdeeld: bij de ambtelijke
diensten waren er van de zestien acht katholiek en acht hervormd, het
spoorwegpersoneel telde 24 katholieken en 26 personen die tot de her-
vormde religie behoorden. Op het totaal van de 332 binnenkomers dat

jaar waren 51 hervormden, 34 (67%) daarvan werkten in een ambtelijke
dienst of bij de spoorwegen. De beroepen van de overige hervormden wa-
ren een advocaat, twee arbeiders, een bediende, een controleur. twee
klerken, drie machinisten, een weger en vijf zonder beroep.

In 1889 kwamen er van het spoorwegpersoneel vijf personen uit West-
Brabant, vijf uit de rest van Noord-Brabant en zestien uit de overige pro-
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vincies. Elf ervan waren katholiek en vijftien hervormd. Van degenen die
in een ambtelijke dienst werkten waren er vier uit West-Brabant afkom-
stig, zeven uit de rest van Noord-Brabant en 23 uit de overige provincies.
Hiervan waren er negen katholiek en 24 hervormd, een was doopsgezind.
In totaal waren er van de 663 binnenkomers dat jaar 73 (11%) van de her-
vormde religie, ruim de helft daarvan (39) werkte bij de spoorwegen of in
een ambtelijke dienst. De overige beroepen van degenen die van de her-
vormde religie waren bestonden uit: een administrateur bij de waterlei-
ding, drie arbeiders, een boomkweker, drie dienstboden, twee essayeurs
(keurders), een koperslager, twee leerling-machinisten en een machinist,
een gepensioneerde militair, een molenaarsknecht, een opziehter, drie
smeden, dertien zonder beroep en een onbekend.

Tot slot nog het laatste jaar dat geregistreerd is. In 1899 tellen we 32
personen werkzaam bij de spoorwegen, twee daarvan zijn afkomstig uit
overig Noord-Brabant en dertig uit de overige provincies. Twaalf ervan
zijn katholiek en achttien hervormd. Twee behoren tot een andere religie.
Bij de ambtelijke diensten komen 33 nieuwe personen dat jaar. Acht uit
West-Brabant, vijf uit de rest van Noord-Brabant en twintig uit de overige
provincies. Zestien zijn er katholiek en tien hervormd, de overige behoren
tot een andere religie. In totaal zijn er van de 61 hervormden op een totaal
van 569 binnenkomers dat jaar 28 werkzaam bij de spoorwegen en bij de
ambtelijke diensten. De overige beroepen van hervormden zijn: een bak-
ker en een bakkersknecht, drie buffetjuffrouwen, twee dienstboden, een
gepensioneerde militair, een leerlingboomkweker, vier leerlingmachinis-
ten, een 'photografist', een pomoloog (ooftkundige), drie sigarenmakers,
een slagersknecht, een directeur van een houtzagerij en dertien personen
zonder beroep.

Uit het bovenstaande blijkt dat de vernieuwing van buiten kwam.
Degenen die door hun beroep iets nieuws in de samenleving brachten,
kwamen niet uit de directe omgeving en waren bovendien meestal niet
van katholieken huize maar hervormd.

Naast deze cijfers die - hoewel hierbij is uitgegaan van een aantal peil-
jaren - een dynamisch proces weerspiegelen, is het ook mogelijk enkele
dwarsdoorsnedes te maken van het aantal autochtonen en allochtonen. In
de onderstaande tabel is op grond van de geboorteplaatsen bij de volkstel-
lingen van 1849, 1859, 1869, 1879 en 1889 een verdeling gemaakt van
personen die in Roosendaal of elders geboren zijn. Over 1899 zijn er he-
laas geen cijfers beschikbaar.
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Tabel 8:   Percentages autochtonenen allochtonen 1849-1889

Jaar in Roosendaal in de provincie in de rest van in het buiten-

geboren geboren Nederland geboren land geboren

1849 n= 6.220 76.6 17.0 2,6 3,8

1859 n= 6.968 71,0 20,1                        4,2                  4.7

1869 n= 7.698 69,0 22,3                        4,1                  4,6

1879 n= 8.816 68,8 22,3 5,0 3,9

1889 n=11.311 63,2 25,8                        7,2                  3,8

Bron: CBS, volkstellingen

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het percentage autochtonen afneemt.
Het aandeel van personen die elders geboren zijn, neemt naar het einde
van de eeuw toe. Het percentage in het buitenland geboren Roosendalers
blijft vrij constant. Voor het grootste deel zijn dit Belgen. Buitenstaanders
drongen langzaam maar zeker Roosendaal binnen en vormden een steeds

groter deel van de Roosendaalse bevolking.
Eerder is de vraag al gesteld in hoeverre er nog gesproken kan worden

van een 'gesloten' samenleving? Is die samenleving nog wel zo gesloten?
Het antwoord hierop is niet meteen te geven. Weliswaar komen er tal van
nieuwelingen binnen in de Roosendaalse samenleving maar het is de
vraag in hoeverre zij ook daadwerkelijk participeerden in die lokale sa-
menleving. Hoelang bleven ze in Roosendaal, woonden en werkten ze er
wellicht maar enkele jaren en werden ze dan weer overgeplaatst? Namen
ze deel aan allerlei activiteiten en festiviteiten die er werden georgani-
seerd, zaten ze in verenigingen en hadden ze misschien ook bestuursfunc-
ties of waren het juist degenen die 'gevestigd' waren die de zaken regel-
den? Waren ze ook actief in de politiek of werd hun juist de toegang daar-

toe versperd?
Op grond van een analyse van de migratieregisters kunnen we stellen

dat het merendeel van de hager opgeleiden niet afkomstig was uit Noord-
Brabant en voor een belangrijk deel tot de hervormde religie behoorde.
Dit betekent dat er sprake was van een 'vlottende' groep, voornamelijk

werkzaam bij de spoorwegen en in de ambtelijke sectoren, die een be-
perkt aantal jaren in Roosendaal verbleef en daardoor minder gelegen-
hei(1 had te wortelen in de samenleving en een uitgebreid netwerk op te
bouwen. In hoofdstuk 6 komen deze zaken uitvoeriger aan de orde.

Ik kom nog even terug op de explosieve groei zoals Roosendaal die in de
tweede helft van de negentiende eeuw doormaakle. In grafiek 12 is die
groei in tienjaarlijkse perioden onderscheiden naar geboortenoverschot
en vestigingsoverschot. Hieruit blijkt overduidelijk dat het geboorten-
overschot een meer bepalende factor is geweest dan het migratiesaldo.
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Slechts in de periode 1881-1890 komt het vestigingsoverschot boven de
10%0. Het geboortenoverschot daarentegen steeg tot de eeuwwisseling.

Grafiek  12  Groei van  de  berolking  in  tienjaarlijkse  gemiddelden
1850 - 1900
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Bron: Gemeenteverslagen

§ 5. Religie

Roosendaal was aan het begin en het einde van de negentiende eeuw
een homogene katholieke gemeenschap. In 1805 waren er van de 90 her-
vormden die er toen woonden, 52 lidmaat.35 In 1814 is op een bevolking
van 4.854 inwoners 97% katholiek. Er waren 36 hervormde gezinnen die
in totaal 99 personen telden. Een gezin woonde in Nispen, een weduw-
naar in Langdonk en de rest in De Kuijp (de Markt en directe omgeving).
Daarnaast behoorde een gezin tot de Lutherse kerk.

Verder telde Roosendaal een kleine groep joden, een zevental families
van in totaal 46 personen.36 Deze joodse families woonden alle in de
Molenstraat. De helft van de families waren aan elkaar verwant en heetten

Andriesse(n). Ze waren afkomstig uit Urdingen in Duitsland.37 Over het
algemeen waren de joden in de Generaliteitslanden in de achttiende eeuw

.35)  GARN. NHC, inv.nr. 4. register van notulen van de kerkeraad 1795-1826, 18-11-1805.

36) GARN, PB, inv.nr. 15, ingekomen en uitgaande stukken 1814, telling 30-7-1814.

.37)  GARN, AMa, inv.nr. 75. opgaven van datum en plaats van geboorte van joodse ingezetenen.
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afkomstig uit Duitsland en Polen. Ze waren meestal arm in tegenstelling
tot de beter gesitueerde Sefardische en Asjkenazische joden uit
Amsterdam. Op deze laatste groepen oefenden de arme Brabantse zand-
gronden geen aantrekkingskracht uit. Het voornaamste beroep dat de jo-
den in Brabant uitoefenden, was dat van marskramer, waarbij men te voet
of met paard en kar van zondag tot vrijdag kopend en verkopend langs

dorpen en gehuchten ging. Soms waren ze pandjesbaas of winkelier.
Daarnaast trof men onder hen een groot aantal slagers aan, waarvan de
produkten ook aftrek vonden bij de lokale bevolking vanwege het hygieni-
scher slachten.38 Noodgedwongen moesten de joden veelal handel drijven
omdat de beperkende bepalingen van het gildewezen hen verhinderden in
een groot aantal ambachtelijke beroepen werkzaam te zijn. Pas in de
Bataafs-Franse tijd volgde een wettelijke gelijkstelling maar in de prak-
tijk betekende dit zeker nog geen sociale acceptatie. Dit blijkt bijvoor-
beeld ook uit enkele voorvallen in Roosendaal in 1820 en 1835 waarbij
joden lastig gevallen werden.39 In 1840 woonden er nog zestien joden in
Roosendaal en in 1841 verhuisde de manhig (voorzitter) naar Breda. Aan
de hoofdcommissie van het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap
werd meegedeeld dat de joodse gemeente niet in staat was zelfstandig te
blijven en men verzoeht ingedeeld te worden bij Bergen op Zoom. Enkele
jaren later werd de joodse gemeente opgeheven. Aan het einde van de ne-
gentiende eeuw woonden er nog slechts vijfjoden in Roosendaal.40

Het aantal hervormden in Roosendaal groeide niet erg snel. In 1826 was
het aantal in de kerkelijke gemeente Roosendaal 107 waarvan 57 lidmaat
waren, in Nispen acht, waarvan zeven lidmaat en in Wouw vijftien, waar-
van vier lidmaat.41 Bij een synodale telling in januari 1857 bleek dit aan-
tal in Roosendaal te zijn opgelopen tot 169 waarvan 104 lidmaat waren, in
Nispen respectievelijk tien en vijf en in Wouw 40 en 28.42  Bij de volks-
telling in december 1859 was 97% van de bevolking katholiek en 2,7%
hervormd (187 personen). Het overige gedeelte bestond uit enkele
Evangelisch-Luthersen, Waalsen en joden. De beperkte groei van niet-
katholieken was voornamelijk te danken aan de instroom van 'buiten' die
de aanleg van de spoorwegen in 1854 met zich mee bracht en die gepaard
ging met de vestiging en uitbreiding van douanediensten en andere amb-

38 ) Alemorboek. passim.

39 )  GARN, PB. inv.nr. 977, ingekomen stukken bij de burgemeester als hoofd van politie 4-8-1820 en
1()-8-1835.

*} 1  Mic·hman. Beem en D. Michman, PinA·as. 496.

11 ) GARY. NHG. inv.nr. 4. register van notulen van de kerkeraad 1795-1826,26-4-1826.
42 )  GARN, NHG. inv.nr. 5. register van notulen van de kerkeraad 1826-1912, 20-1-1857.
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telijke diensten. Voor het werk in deze nieuwe takken van dienstverlening
was geschoold personeel nodig dat in Roosendaal niet te vinden was.
Deze werknemers kwamen dan ook van elders en waren vaak van niet-ka-
tholieken huize.

De vraag hoe deze groepen zich tot elkaar verhielden en hoe verdraag-
zaam de katholieke meerderheid was tegenover de 'andersdenkenden' in
de samenleving komt later ter sprake.

§ 6. Beroepsstructuur: een verkenning

Hoe zag de verdeling van de beroepsstructuur eruit, welke veranderin-
gen traden er op en op welke momenten? Beantwoording van deze vragen
kan inzicht opleveren in de economische structuren en de wijzigingen
daarin. Voor een eerste verkenning is uitgegaan van een viertal peiljaren
1821,1850,1889 en 1899. Voor de eerste twee jaren zijn de beroepen ge-
teld zoals die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters voor de desbe-
treffende jaren. Voor 1889 en 1899 kon geput worden uit de gegevens van
de volks- en beroepentellingen die in de genoemde jaren op landelijk ni-
veau gehouden werden.

Uiteraard zijn er wel enige bezwaren te noemen tegen het gebruik van

de bevolkingsregisters en de beroepentellingen. Op de eerste plaats zijn
het slechts momentopnames. Daarnaast zijn zowel in het bevolkingsregis-
ter als bij de beroepentellingen de werklozen niet geregistreerd. Het is
moeilijk deze groep te achterhalen, aparte registratie vond niet plaats,
noch was er een terminologie binnen de bestaande registers en tellingen
waarin ze geplaatst konden worden. Werklozen gaven hun laatst uitgeoe-
fend beroep op. Via een gezinssociologische benadering, de telling van de

beroepen van de hoofden van de huishoudens kan een correcter beeld
worden verkregen. Dit kan nog worden aangevuld door te kijken naar het
verloop van het patroon van de tijdelijk en langdurig bedeelden. In een
volgend hoofdstuk wordt hier verder op ingegaan. Een ander bezwaar dat
voor de landelijke tellingen geldt, is het feit dat vrouwen niet of slechts
voor een zeer beperkt deel werden meegeteld. Arbeid in het bedrijf van de
man beschouwde men niet als het uitoefenen van een beroep. Ook aan

huisnijverheid, die toch veel voorkwam in de negentiende eeuw, werd in
de tellingen geen aandacht besteed. Een laatste tekortkoming bij de regis-

tratie, zowel in de bevolkingsregisters als bij de landelijke tellingen, was
het feit dat nevenberoepen of uitoefening van verschillende beroepen (af-

hankelijk van het seizoen) niet vermeld werden.
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Allereerst is een onderseheid gemaakt tussen het potentieel econo-
misch actieve en het potentieel economisch niet-actieve gedeelte van de
bevolking. Tot de laatste groep rekenen we degenen die jonger dan 16 jaar
of ouder dan 65 jaar waren. De categorie tussen de 16 en 65 jaar was in
principe in staat om een aandeel te hebben in het productieproces. Dit le-
vert in percentuele verhoudingen het volgende beeld op.

Tabel 9: Aandeel economisch actieven en economisch niet-actieuen als percentage to-
tale bevolking

1821 1879 1889 1899

Economisch actieven 16-65 58,7 59,9 57.4 57,0
Economisch niet-
actieven
< 16 34,7 33,8 36,9 37,8
> 65 6,5 6,3            5,7            5,2

Bron: CBS, volkstellingen

De categorie van personen in de leeftijdscategorie 16-65 neemt aan het
einde van de negentiende eeuw in vergelijking met 1821 iets af. Dit vindt
zijn oorzaak in de verandering van de leeftijdsopbouw van de bevolking,
het aandeel jongere personen neemt - zoals al eerder is geconstateerd -
toe. De leeftijdspiramide krijgt een bredere basis en versmalt zich aan de
top. Het aantal ouderen daalt dan ook procentueel van 6,5 naar 5,2.

De indeling van de beroepsbevolking kan op verschillende manieren
gebeuren en de classificatie van de beroepentellingen is, naargelang de
eisen die men eraan stelde en het doel dat men voor ogen had, verscheide-
ne malen aangepast. In een groot aantal studies die betrekking hebben op
de negentiende eeuw wordt de indeling van de beroepentelling van 1889
als uitgangspunt gekozen. Hier is een indeling gemaakt in een drietal sec-
toren: landbouw, nijverheid en dienstverlening. De losse arbeiders en de
renteniers zijn beide als een afzonderlijke categorie beschouwd. De cate-
gorie 'handel en verkeer' maakt deel uit van de dienstensector. Sommige
beroepen, voornamelijk in de ambachtelijke sfeer, waarbij soms tevens
een werkplaats of een winkel aanwezig waren, zijn toch geplaatst bij de
sector nijverheid. Datzelfde geldt voor een aantal verzorgende beroepen
in de voedingssfeer zoals bakkers en slagers die - evenals bij de beroe-
pentelling van 1889 - geplaatst zijn bij de nijverheid. Het relatieve belang
van de sectoren is af te lezen uit de onderstaande tabel.
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Tahel 10: Totaal ber,wpsbevolking in percentages
1812 1821 1850 1889 1899

n=606 n=2.401 n=2.824 n=4.524 n=5.474

Landbouw 34,2 24.2 35,4 31,1 24.9

Nijverheid 25.9 26.9 17.2 35,5        34,8
Diensten 15.5 15,0 21.1 30,2         36,4
(Losse) arbeiders 21.6 19,7 25,6          3,1           3.7
()verige (renteniers.
gepensioneerden)               1,8 14,2 0.7        0,1        0,2

Bron: registres ciuiqites 1812: bevolkingsregisters 1821 en 1850; CBS. volkstellingen
1889 en  1899

Omdat in 1812 gebruik is gemaakt van de registres civiques is hier
slechts een deel van de totale beroepsbevolking opgenomen. Deze lijsten.
die door de Franse administratie werden aangelegd met als doel de regis-
tratie van kiesgereehtigde burgers. bevatten enkel de namen, beroepen en
geboortedata van de mannelijke inwoners van 21 jaar en ouder.4·3 Een
aanzienlijk deel van de beroepsbevolking. waaronder de totale vrouwelij-
ke beroepsbevolking, blijft dus buiten beschouwing. Bij een telling die
eind 1810 werd gehouden en waarbij de volgende beroepsgroepen werden
onderscheiden: propridtaires, commer<ants, marchands, rentiers, cultiva-
teurs, cabaretiers, artisans, journaliers, fonctionaires publics, chirurgiens,
batteliers en charretiers, komt de totale beroepsbevolking op dat moment
uit op een aantal van  1.503.44 Dat betekent dat  in de. registres civiques on-
geveer 40% van de totale beroepsbevolking is opgenomen. Een vergelij-
king van de gegevens uit 1812 met (lie van de overige peiljaren is dus niet
zondermeer mogelijk.

Wat zijn nu de meest in het oog springende zaken? Op de eerste plaats
valt het hoge aantal (losse) arbeiders op in de jaren 1812, 1821 en 1850.
Dit wijst op een minder hecht ontwikkelde economische structuur en zou
een weergave kunnen zijn van een verkapte vorm van werkloosheid of in
ieder geval duiden op een gebrek aan voldoende permanente werkgele-
genheid. Daarnaast valt het hoge aantal renteniers op in 1821. Voor het
grootste deel ontvangen deze renteniers of particulieren hun inkomsten
uit hun grondbezit en zouden ze als zodanig onder de categorie landbouw
gerangschikt kunnen worden. In 1810 is het aantal propri taires achttien
en het aantal rentiers 22, totaal dus 2,8% van de beroepsbevolking. Er is

43 )  Zie voor een uitvoerige beschrijving van deze bron: Van Zanden, De 'Registre.3 Civiques' 1811
1/812, 1813). Voor Roosendaal: GARN, AMa. inv.nr. 20, registres civiques.
14 ) GARN, AMa. inv.nrs. 4 en 9, ingekomen en uitgaande stukken 1810, aanschrijving van de prafet
van het Departement des Deux Nahes 3-12-1810, opgave ingestuurd 15-1-1811.
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geen enkele reden om aan te nemen dat in 1821 dit aanzienlijk meer of
minder zou zijn. Dit betekent dat de cijfers voor de landbouw op ongeveer
hetzelfde niveau komen te liggen als die in 1812 en 1850. Uit de gegevens

blijkt verder dat de groei van de nijverheid en de sector handel en verkeer
met name in de periode 1850-1889 plaats vond. De betekenis van de
landbouw als werkversehaffer neemt steeds meer af. Hierbij moet nog op-
gemerkt worden dat de groep van (losse) arbeiders in 1812, 1821 en 1850
voor een grootste deel werk gevonden zal hebben in de landbouw. Dit be-
tekent dat de percentages over die jaren in werkelijkheid aanzienlijk ho-

ger liggen. Tot 1850 was ruim de helft van de beroepsbevolking werkzaam
in de landbouw. Aan het einde van de eeuw was dat nog maar een kwart.

§ 7. Rijk en arm: een eerste indruk

Hoe was de 'rijkdom' verdeeld, hoeveel mensen leefden onder de ar-
moedegrens of van de bedeling, hoe wijzigden zich de omstandigheden in
de loop van onze onderzoeksperiode? Waren het bepaalde groepen in de
samenleving die het slachtoffer waren van de ongelijke spreiding van de
welvaart? Hoe was de kijk op (de oorzaken van) armoede door overheid,
bestuurders en kerken? Hoe rijk waren de rijken? In een volgend hoofd-
stuk zal meer uitgebreid op deze vragen worden ingegaan.

Voorlopig wordt hier enig kwantitatief inzieht verschaft op grond van de

hoofdelijke omslagen. De hoofdelijke of personele omslag was een belas-
ting die sedert 1813 geheven mocht worden indien de opcenten op een
aantal genoemde belastingen "niet toereikende (...) zijn ter bestrijding
van de stedelijke en plaatselijke behoeften". De meeste gemeenten maak-
ten van die mogelijkheid om zo'n personele of hoofdelijke omslag te gaan
heffen dankbaar gebruik. Daarvoor werd dan jaarlijks een lijst opgesteld
die, omdat het een belastingmaatregel betrof, de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten behoefde. In principe viel iedereen onder deze be-
lasting tenzij hij of zij "van wel bewezene armoede" was.45 De kohieren
van deze hoofdelijke omslag geven aldus indirect een mogelijkheid om
het verloop van de inkomens te achterhalen. Op deze wijze is een stratifi-
eatie gemaakt in een drietal peiljaren, te weten 1814, 1850, en 1890.
Door een standaardisatie door middel van indexering waarbij voor elk jaar
de gemiddelde aanslag op 100 gesteld wordt, is een vergelijking in de tijd

6 ) Sickenga, Ceschiedenis der /Vederlandsche belastingen; over het gebruik van de belastingkohieren
als bron o.a. De Vries, landboilli' en bet,olking. 74-78. Klep. A. Lansink en W. Mulken, De kohieren van

de gemeentelijke hoofdelijke onislag.

78



goed mogelijk. Om het zicht op het geheel te houden is een indeling ge-
maakt naar een zevental grootteklassen.

Tabel  11:  Hoofdelijke  omslag   1814,   1850  en   1890  in  grootteklassen  percentueel  cu-
mulatief
Indexcijfer 1814 1850 1890

n=721 n=673 n=1.241

0-49 40,8 44,9 53,6
50-99 62,1 62,7 75,8

100-149 76,7 79,9 85,4
150-199 86,3 87,7 87,1

200-299 93,8 94,9 95,6
300-499 99,4 98,1 97,9
>-500 100 100 100

Bron: hoofdelijke omslagen over de desbetreffende jaren

Uit deze tabel blijkt dat in de negentiende eeuw de afstand tussen 'rijk
en arm' of beter gezegd de inkomensverschillen groter werden. De inko-
menspiramide wordt steeds breder aan de basis. Betaalde in 1814 onge-
veer 60% minder dan de gemiddelde aanslag dat jaar, in 1890 was dit in-
middels opgelopen tot driekwart van de bevolking. Daarbij komt nog dat
de uitschieters naar boven eveneens veel groter waren geworden. In 1814
waren er vier personen die in de hoogste categorie vielen. De geindexeer-
de bedragen die ze betaalden, bedroegen: 561, 587 (twee maal) en 1.044.
In 1890 waren er 26 die een indexbedrag van 500 of meer betaalden. Van
die 26 waren er zeven boven  de  1.000. Het hoogste indexbedrag bedroeg
4.935, het laagste 581.

Naast dit eerste kwantitatief overzieht zal in hoofdstuk 5 verder inge-
gaan worden op vragen als welke groepen het meest getroffen werden door
de armoede en op welke momenten. Getracht zal worden de oorzaken aan
te geven van de toenemende verschillen tussen rijk en arm, en er zal aan-
dacht worden besteed aan de maatregelen die de overheid en de overige
instanties al dan niet namen om al te schrijnende toestanden te voorko-
men of op te lossen. Tevens zal aandacht worden geschonken aan de rijk-
sten, de financiele elite. Tot welke families behoorden ze, waar leefden ze
van en welke beroepen oefenden ze uit?

§ 8. Samenvatting

De Roosendaalse bevolking verdrievoudigde zich in de negentiende
eeuw. Was het aantal inwoners rond 1800 nog ongeveer 4.500, aan het

79



einde van de eeuw waren er dat om en nabij de 13.700. Kortom, een fikse
groei met een gemiddeld groeipercentage van 1%. In de eerste helft van
de eeuw ging die groei aanmerkelijk minder snel dan in de tweede helft.
Die groei wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoge geboorten-
cijfers die in de tweede helft van de eeuw zelfs nog stijgen en pas na 1900
een dalende trend laten zien. De sterftecijfers die aanvankelijk nog een
grillig verloop kennen met sterke schommelingen, dalen in het laatste
kwart van eeuw.

Het aantal ongehuwden, weduwen en weduwnaars, dat in het begin van
de negentiende eeuw relatief vrij groot is, neemt in de tweede helft van de
eeuw af. Ook het vrouwenoverschot loopt terug.

De leeftijdsopbouw, zoals die in de drie peiljaren 1821, 1879 en 1899
naar voren komt, laat een verandering zien van een U-vorm naar een V-
vorm met andere woorden: de meer statische bevolkingsomvang waarbij
slechts een kleine groei mogelijk is, wijzigt zich naar een model waarbij er
een grote groep jongeren is die (op termijn) zorgt voor groei.

Naast geboorte en steifte wordt de omvang van de bevolking bepaald
door vestiging en vertrek. De totale mobiliteit is aanzienlijk. De hoogste
vestigingsoverschotten zijn in de jaren van de 'industrialisering' (de aan-
leg van de spoorwegen en de vestiging van de bietsuikerfabrieken) en de
agrarische depressie wanneer een grote uitstoot plaatsvindt van werk-
krachten in de landbouwsector. Deze bewegingen volgen het patroon van
een opgaande conjunctuur in de lokale 'stedelijke' economie en die van
een neergaande conjunctuur in de plattelandseconomie.

Het merendeel van degenen die zich in Roosendaal vestigden, was uit
West-Brabant afkomstig. Het waren overwegend ongehuwde, jonge vol-
wassenen in de leeftijd van twintig tot dertig jaar. Het aantal gezinnen dat
migreerde is zeer gering. De meeste migranten, zowel de binnenkomers
als de vertrekkers, waren laag geschoold of ongeschoold. Ruim een derde

was zonder beroep tel'wijl een bijna even grote groep onder dienstperso-
neel gerangschikt kan worden. Aan het einde van de eeuw, in 1889 en
1899 komen er 'nieuwe' beroepen naar Roosendaal zoals bijvoorbeeld
rijkscontroleurs, telegrafisten, klerken en buffetjuffrouwen. Dit soort van

beroepsbeoefenaars kwam van verder weg. Over het algemeen kwamen
degenen die hoger opgeleid waren en meer gespecialiseerde functies had-
den niet uit Brabant en bovendien waren ze vaak niet katholiek.

Het percentage personen die niet in Roosendaal geboren waren, nam
naar het einde van de eeuw dan ook toe. Rond het midden van de eeuw
was meer dan driekwart van de bevolking in Roosendaal geboren maar in
1890 was dat nog maar ruim 60%. Wat de religie betreft, bleef
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Roosendaal een duidelijk katholieke gemeente. In 1814 was 97% van de

bevolking rooms-katholiek, aan het einde van de eeuw was dit percentage
94% en was er net als aan het begin van de eeuw slechts een kleine niet-
katholieke minderheid.

Demografisch gezien voltrok zieh in Roosendaal, evenals in een groot
aantal andere plaatsen. een transitieproces waarin aanvankelijk de sterf-
tecijfers daalden en later, kort na de eeuwwisseling de geboortencijfers.
Dit veroorzaakte een sterke groei in de tweede helft van de eeuw die nog
versterkt werd door het migratieoverschot.

Naast die kwantitatieve groei was er ook sprake van een kwalitatieve
groei in die zin dat de migratie nieuwe impulsen gaf aan de lokale samen-

leving doordat een deel van de nieuwkomers, vaak van ver komend, met
hun nieuwe beroepen en hun andere religie vaak ook een andere mentali-
teit meebrachten.

Wat de beroepsstructuur betreft, veranderde de Roosendaalse samenle-

ving van een voornamelijk agrarische samenleving naar een samenleving
waarin het grootste gedeelte van de bevolking zijn bestaan vond in de
diensten- en nijverheidsector. Er is sprake van een min of meer autonome
groei van de beroepsbevolking die zich vertaalde in een toename van de
industriele bedrijvigheid rondom de bestaande activiteiten. Die nieuwe
bedrijvigheid, met name de bietsuikerfabrieken, lag in het verlengde van
de landbouw. Gelijktijdig groeide in de tweede helft van de eeuw de kloof
tussen rijk en arm. Er ontstond een kleine groep zeer rijken terwijl de
middengroepen min of meer verdwenen.
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HOOFDSTUKIV

MIDDELEN VAN BESTAAN

§ 1. /nleiding

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe de Roosendaalse bevolking in haar
levensonderhoud voorzag. De beroepsstructuur in een aantal peiljaren en
een steekproefsgewijze analyse van de beroepen van de migranten gaven
al enigszins inzieht in de economische structuur en de verschuivingen die
zich in de loop der tijd voordeden.

Allereerst moet gedefinieerd worden wat onder die economische struc-
tuur wordt verstaan. P. Kooij geeft in zijn studie over Groningen een korte
en heldere omschrijving: economische structuur is de inrichting en de or-
ganisatie van de produktie van goederen en diensten.1 Als indicatoren of
kenmerken waarmee het begrip geoperationaliseerd kan worden, noemt
hij:

- de verdeling van de beroepsbevolking over de verschillende sectoren en
bedrijfstakken;

- het conjuncturele verloop binnen de afzonderlijke sectoren en bedrijf-
stakken;

- de mechanisatiegraad;
- de belangrijkste infrastructurele veranderingen.

De veranderingen in de economische structuur zijn het meest manifest
op de lange termijn. Mijn onderzoek strekt zich uit over de 'lange negen-
tiende eeuw', een periode van meer dan een eeuw, en dat bleek meer dan
voldoende om het transformatieproces dat de Nederlandse economie
doormaakte op lokaal niveau weerspiegeld te zien. Die overgang van een
primair agrarisch-ambachtelijk produktiepatroon naar een meer rationele
en industriele wijze van produceren, zoals die zich in de negentiende
eeuw voltrok, maakt deel uit van een algemeen modemiseringsproces,
waarin een toenemende specialisatie of arbeidsverdeling is waar te ne-
men, een verandering in de verhouding tussen klein-, midden- en groot-
bedrijf, een toename van het administratief en toezichthoudend perso-
neel, toenemende mechanisering, meer en directere overheidsbemoeienis
met het economisch leven, et cetera. In de achttiende eeuw bestond de
beroepsbevolking nog overwegend uit kleine en enkele tientallen grotere

1 ) Kooij, Groningen 1870-1914, 294.
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boeren, wevers, wat verzorgende beroepen zoals bakkers, schoenmakers,
kleermakers, timmerlieden en wagenmakers, en enkele kooplieden. Aan
het einde van de negentiende eeuw was de beroepsbevolking heel wat ge-
varieerder samengesteld. Er waren fabrikanten, industrielen, bankiers,
expediteurs, fabrieksarbeiders, technisch en administratief personeel
maar ook buffetjuffrouwen en verzekeringsagenten. Kortom, vergeleken
met een eeuw gelden was er heel wat veranderd.

Voor de eerste helft van de negentiende eeuw bestaat het bronnenmate-
riaal voor het grootste gedeelte uit momentopnames. Weliswaar kunnen
door vergelijkingen van deze momentopnames wijzigingen in de economi-
sche structuur in kaart gebracht worden, maar het is lastig om een goed
beeld te krijgen van het verloop in de tijd. Dit geldt met name voor de ver-
schillende bedrijfstakken. In 1851 werden de gemeenten verplicht een
jaarlijks verslag over de toestand van de gemeente op te stellen, zodat het
bronnenmateriaal over deze jaren niet langer zo fragmentarisch is, en het
genoemde probleem zich dus niet meer zo sterk voordoet. Toch blijkt ook
hier voorziehtigheid geboden, want de jaarlijkse verslagen blijken niet al-
tijd even volledig of nauwkeurig te zijn.

Achtereenvolgens worden de ontwikkelingen in de drie sectoren (de
landbouw, de nijverheid en de dienstensector) beschreven, waarbij de na-
druk ligt op de temporele ontwikkelingen. Daarna komen enkele thema's,
zoals mechanisering, bedrijfsvorm en financiering, en vrouwen- en kin-
derarbeid meer uitvoerig aan bod.

§ 2. Landbouw

2.1 Moderne landbouw

Gedurende de gehele negentiende eeuw bleef in Roosendaal de land-
bouw een voorname plaats innemen en was een groot deel van de bevol-

king voor haar levensonderhoud direct of indirect van deze sector afhan-
kelijk. Daarnaast bestond er een nauwe samenhang tussen de landbouw-
sector en de overige sectoren. De groei of uitstoot van de agrarische
beroepsbevolking in de landbouw werd mede bepaald door de ontwikke-
ling van de werkgelegenheid in de nijverheid en in de dienstensector.
Bovendien vond in deze periode in de landbouw een proces van structure-
le transformatie plaats: het boerenbedrijf werd opgenomen in het markt-
verkeer, nieuwe technieken vonden ingang en het produktiepakket wij-
zigde zich. Dit alles is te vatten onder de noemers van specialisatie en
commercialisatie.
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De laatste jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor de
negentiende- en twintigste-eeuwse ontwikkelingen in de landbouwge-
schiedenis. De recente publikaties van Van Zanden (1985), Trienekens
(1985), Bieleman (1987) en Knibbe (1993) worden gekenmerkt door een
nieuwe invalshoek.2 Economische concepten en methoden worden sa-
mengevoegd met de verhalende en synthetiserende elementen uit de his-
torische traditie.

Het beeld dat tot v66r het verschijnen van de studies van Van Zanden
en Bieleman bestond, werd bepaald door de visie die werd ontwikkeld
door de Directie van Landbouw (1913) en Sneller (1943).3 Volgens deze
auteurs werd vooral de tweede helft van de negentiende eeuw tot 1880 ge-
kenmerkt door een voorspoed voor de landbouw die door gunstige prijzen
veroorzaakt was. Mede door die hoge prijzen voor landbouwprodukten
bleven vernieuwingen uit. Pas de daling van de prijzen in de jaren tachtig
leidde tot structuurwijzigingen en moderniseringen in de landbouw.
Tegenover dit 'traditionele' beeld van de Nederlandse landbouw staat de
'moderne' visie, waarin meer belang gehecht wordt aan economische
groei, specialisatie en commercialisatie. Vooral Van Zanden hecht veel
belang aan een specialisatie in de tak van de landbouw namelijk de vee-
teelt. Deze verandering had volgens hem een ingrijpende invloed had op
de structuur van vooral het landbouwbedrijf op de zandgronden.
Belangrijke bijdragen aan dit veranderingsproces zouden zijn geleverd
door de opkomst van de couperatieve verenigingen en de introductie van
de kunstmest. Dezelfde opvatting is terug te vinden bij Bieleman die in
Drenthe in de negentiende eeuw een sterke opkomst constateert van het
kleine, op de veeteelt georienteerde familiebedrijf.

Aan de hand van enkele indicatoren zoals het vruchtwisselingssysteem,
de bemesting, de (opbrengsten en prijzen van de) verbouwde gewassen en
de groei van de veestapel wordt nagegaan hoe 'modern' de Roosendaalse
landbouw in de negentiende eeuw was en welke veranderingen er optra-
den. Uiteraard wordt geen volledig beeld gegeven van de landbouw in
Roosendaal, maar op grond van analyses van de bemesting, het produk-
tiepakket, de opbrengsten en prijzen waarbij de nadruk lag op de vergelij-
king van enkele peiljaren (aan het begin van de negentiende eeuw, het
midden en het eerste decennium van de twintigste eeuw) kon toch een

2 )  Van Zanden. De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw; Trienekens, Twsen on.s
rolk en de honger: Bieleman. Boeren op het Drentse zand: Knibbe. Agriculture in the Aietherlan&.
3 )   Directie van Landbouw. De Nederlandse landbouu· in het tijdz·ak 181.3-1 913; Sneller e.a.,
Geschiedeni  van  den  Nederlandschen landbouw,  1793-1940.
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goed inzicht worden verkregen in de veranderingen die plaatsvonden in
de genoemde periode.

Het blijkt dat al aan het einde van de achttiende eeuw de beschikbare
grond optimaal werd benut door de verbouw van voedergewassen als
tweede gewas. Heidegronden kwamen in Roosendaal nauwelijks meer
voor. Het mestprobleem dat zich op de Brabantse zandgronden in de ne-
gentiende eeuw veelal zo nijpend voordeed, speelde in Roosendaal nau-
welijks. Door de ligging aan de Roosendaalse Vliet en de beschikbaar-
heid van een haven kon mest - tegen relatief geringe kosten - gemakkelijk
aangevoerd worden.

Van de gewassen die verbouwd werden, waren rogge, haver en boekweit
veruit de belangrijkste. Boekweit verdween in de tachtiger jaren en werd

vervangen door rogge en haver. De opbrengsten stegen substantieel aan
het begin van de twintigste eeuw. toen men op grote schaal gebruik begon
te maken van kunstmeststoffen. Al aan het einde van de negentiende
eeuw werden de fluctuaties in de oogstopbrengsten minder.

De veestapel kende zijn grootste groei - en dit is toch wel opvallend - in
de eerste helft van de negentiende eeuw: een indicatie voor de vooruit-
strevende aanpak van de landbouwers.

Zoals ook elders in Brabant speelden de boerenco8peraties een belang-

rijke rol in de ontwikkeling van het boerenbedrijf zoals zich dat in de
twintigste eeuw verder zou ontwikkelen. Reeds in de negentiende eeuw
kon de Roosendaalse landbouw de toets der kritiek zeker doorstaan en is
de aanduiding'modern' op zijn plaats.

2.2 Vruchtwisseling en bemesting

In de traditionele Westeuropese landbouw was braak een gel!igend mid-
del om de grond tot rust te laten komen. Bij de gebruikelijke monocultuur
van granen werden zoveel voedingsstoffen aan de bodem onttrokken, dat
het onmogelijk was permanent gewassen te verbouwen. Vlaanderen was
66n van de eerste regio's waar overgegaan werd op een intensievere vorm
van landbouw.4 In de negentiende eeuw kwam braak alleen nog voor op
die gronden, waar de kosten van bemesting niet opwogen tegen de pro-
duktiviteitsgroei.

Over de Baronie van Breda berichtte Goldberg in 1800, dat "men het
99 5land weinig braakt .  Bij de keuze van de vruchtwisseling stond voorop.

i ) Slicher van Bath. De agrarische geschiedenis. 262 e.v. Lindemans. Geschiedenis ran de landbouu· in

Belgie.
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dat het evenwicht tussen mestproduktie en te verbouwen gewassen be-
waard diende te worden. Verder moest er gedurende het hele jaar vol-
doende voedsel beschikbaar zijn voor mens en dier. De traditionele, ex-
tensieve, op graan gerichte bedrijfsvoering maakte langzaam plaats voor
een meer gemengd bedrijf, waarin de akkerbouw niet meer primair was
afgestemd op de menselijke voedselbehoefte. Intensiever grondgebruik
maakte het mogelijk, dat aan de veestapel een grotere rol kon worden toe-
bedeeld.

In de Baronie van Breda was het in het begin van de negentiende eeuw
gebruikelijk om in het eerste jaar rogge te verbouwen, het tweede jaar
boekweit of haver, het derde jaar soms voor de tweede keer boekweit of
anders aardappelen, het vierde jaar weer aardappelen of rogge, en het
vijfde jaar gewoonlijk rogge, zo blijkt uit het verslag van Goldberg.6 Het
vruchtwisselingsstelsel in Roosendaal kende een ander patroon. Het eer-
ste jaar werd er rogge gezaaid, dan boekweit (zonder het land te bemes-
ten), het derde jaar (na bemesting) rogge en op de lager gelegen gronden
haver, het vierde jaar weer boekweit en het vijfde jaar (na een goede be-
mesting van de grond) haver en klaver tegelijk.7 Dit betekende dat men de
grond pas om het jaar goed bemestte en dat er dus op deze wijze aanzien-
lijk bespaard werd op de (hoge) kosten van bemesting. Bovendien kon er
na de roggeoogst, in het stoppelveld, een tweede gewas geteeld worden.
Dit tweede gewas kon groenvoer, zoals klaver en spurrie zijn, of knolge-
wassen als peeen en wortels. Deze gewassen dienden als veevoer, zodat
het bijkomende voordeel was, dat de mestproduktie verhoogd kon worden.

"
Drie dingen zijn onmisbaar bij den landbouw: le mest, 2e mest en 3e

mest!" schreef Staring in 1862.8 Zonder stront geen brood: dat gold wel
heel sterk voor de Brabantse zandgronden. De kwaliteit en de kwantiteit
van de bemesting bepaalden op de zandgronden in hoge mate de opbreng-
sten van het bouwland. Zelfs de overheid bemoeide zich zo nu en dan met
dit vraagstuk.9

Bij een bemestingssysteem met plaggen was er voldoende heide nodig.
In potstallen werd de mest van het vee vermengd met heideplaggen
('strooisel') en eventueel zand. Was de veestapel klein, dan was de aanwe-

' ) Goldberg.'De landbouwkundige gegevens uit het journaal der reize van den agent van nationale eco-
nomie der Bataafse Republiek in het jaar 1800', Historia Agriculturae 5 (1959) 121-191,141.
6 ) Idem·
r ) GARN. AMa. inv.nr. 12, uitgaande stukken 1813.
8 )  Staring. Huisboek roor den landimzn in Nederland, 515.

9 )  RANB, Archief van de Commissie van Landbouw 1805-1810. inv.nr. 8, rapporten 1807; GARN,
AMu, inv.nr. 44. ingekomen en uitgaande stukken 1807, enquBte van de Commissie van Landbouw in
het Departement Brabant.
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zigheid van voldoende heidegronden noodzakelijk, omdat de humuslaag
na het afsteken ongeveer zeven tot tien jaar nodig had om zich te herstel-
len. Een drukke beweiding van de heide, bijvoorbeeld door schapenhou-
ders, concurreerde uiteraard met het afsteken van plaggen (maar leverde

ook weer mest op). In het algemeen waren bij plaggenbemesting op elke
hectare bouwland minimaal drie hectare heidegrond nodig. De onder-
staande cijfers geven de percentages bouwland en heidegrond in
Roosendaal weer.

Tabel l2:     Boutuland en heidegrond  1808,1865 en  1910  in percentage totaal  grond-
gebied

Jaar Bouwland Heidegrond

1808 60,5 3,5

1865 67,7                          5,3

1910 70,3                          1,7

Bron: opmeting Hollands kadaster 1808; landbouwverslagen 1865 en  1910

Uit deze getallen blijkt duidelijk, dat het systeem van plaggenbemes-
ting in Roosendaal in de negentiende eeuw niet (meer) mogelijk was. De
heide kan voor de mestvoorziening nauwelijks een rol van betekenis ge-
speeld hebben.

Dit betekent dat de benodigde mest van buiten aangevoerd moest wor-
den, of door een omvangrijke veestapel geproduceerd werd. Een goede in-
dicator voor de grootte van de veestapel is de hoornvee-intensiteit (het ge-
middelde aantal runderen per inwoner). Klep noemt in zijn publikatie
over de Noorderkempen en de Baronie van Breda enkele cijfers, onder
andere voor Essen (Belgie) 0,63, voor Etten 0,46 en voor Roosendaal
0,42.10 Bij een meer gedetailleerde beschouwing blijkt dit cijfer voor
Roosendaal een vertekend beeld te geven. Roosendaal had een omvang-

rijke niet-agrarische beroepsbevolking in een grotere kern met daar om-
heen liggend een aantal gehuchten (Kalsdonk, Vroenhout, Hulsdonk,
Haink, Vinkenbroek, Borteldonk, Langdonk, Rietgoir en Nispen). Als we
het door Klep berekende cijfer voor Roosendaal aanpassen, dan geeft dit
voor de kern 0,07 en een gemiddelde voor de gehuchten van 0,87.11 Het
aantal runderen per hectare bouwland ontwikkelde zich als volgt: 12

10 ) Klep, Croeidynamiek en stagnatie, 144.
11)  De genoemde cijfers hebben betrekking op 1821. Van de totale veestapel bevond zich 92% in de ge-

huchten. Ter vergelijking volgen hier de cijfers voor 1812 0,39,1865 0,42 en 1903 0,24.
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Tabel 13: Rundveeper hectare bouwtand 1808,  1865 en 1903

Jaar Rundvee per hectare bouwland

1808 0,67
1865 1,01
1903 1,14

Bron: opmeting Hollands kadaster 1808; landbouwverslagen 1865 en 1903

Omdat het areaal bouwland relatief weinig toenam (van 2.831 hectare in
1808 naar respectievelijk 3.048 en 3.087 hectare in 1865 en 1903), duidt
dit op een forse groei van de rundveestapel, met name in de eerste helft
van de negentiende eeuw.

Naast de produktie van mest door de eigen veestapel kon de aankoop
van mest de vicieuze cirkel doorbreken. Dat betekende in de praktijk dat
de mest van buiten Brabant moest komen. Het grote struikelblok bij de
aankoop van mest vormde de prijs. De prijsvorming werd voor het belang-
rijkste deel bepaald door de transportkosten. Het vervoer was duur, zeker
als dit over land moest geschieden. De plaatsen die gelegen waren aan
een rivier profiteerden dan ook van het goedkopere transport per schip.
Door het ontbreken van geschikt bronnenmateriaal is het niet goed te ach-
terhalen, of en in welke mate mest in een bepaalde plaats zelf werd ge-

13bruikt dan wel naar omliggende plaatsen vervoerd werd.
De enquOte van de Commissie van Landbouw uit 1807 geeft een rede-

lijk beeld van de wijze, waarop de mestvoorziening in Roosendaal op dat
moment geregeld was.14 Het straatvuilnis werd ingezameld en bedroeg op
jaarbasis ongeveer 200 scheepslasten. Om de drie h vier maanden werd
de ingezamelde mest in kavels verkocht tegen een prijs van f 2,- A f 3,-
per last. Bijna alles werd door de eigen inwoners gekocht. Daarnaast was
er een aanzienlijke aanvoer van allerhande meststoffen van buiten de ge-

12 )  Voor de cijfers van het rundvee: GARN, AMa. inv.nr. 11. uitgaande stukken 1812, GARN. GB
1851-1916. inv.nr. 269 en 1964, landbouwverslagen over 1865 en 1903. Na 1903 zijn er geen opgaven
betreffende de veestapel meer opgenomen in de landbouwverslagen. Voor de opgaven van het bouwland
in 1808 zie: CARN, AMu. inv.nr. 45, ingekomen en uitgaande stukken 1808; voor 1865 en 1903 opga-
ven in de landbouwverslagen.
13 ) Klep. Croeidynamiek en stagnatie, 16, neemt aan dat een grnot deel van de Hollandse mest verder
getransporteerd werd naar de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder de Scheldedorpen. Hij geeft
hieraan geen verdere onderbouwing. Een andere opmerking hierover is te vinden in de schattingstuk-
ken betreffende Roosendaal, opgemaakt ten behoeve van het kadaster: RANB, PrB, inv.nr. 4188: "de
(mest)handel welke hier (in Roosentiaal Bt·(D gedreven wordt, bestaat voornamelijk in straatmest. 't
welk zoo wel door de bewooners der omliggende dorpen als die dezer plaats. ter bemesting hunner gron-
den, zeer veel wordt aangekocht".
14

) GARN, AMu, inv.nr. 44, ingekomen en uitgaande stukken 1807, brief aan de Commissie van
Landbouw 5-9-1807.
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meente. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte mest-
stoffen en hun prijzen

Tabel 14:   Meststoffen en prijzen  I 807

Meststoffen Prijzen
straatmest 4 A 5 gulclen per last
koeie-/varkensmest 5 A 6 gulden per last
wie-as 7 A 8 gulden per last

hoendermest 15 h 16 stuivers per harington

Bron: AMu, inv.nr. 44, brief aan Commissie van Landbouw 5-9-1807

De totale aanvoer van meststoffen bedroeg gemiddeld 2.000 scheeps-

lasten per jaar. Omgerekend benadert dit een geldwaarde van ongeveer
f 10.000 _. Een meer exaete opgave van de aanvoer van meststoffen leve-
ren de havenjournalen. Zo blijkt er in de periode 1772-1797 per jaar ge-
middeld 1.004 pond stadsmest, 1.022 haringtonnen duive- en hoender-
mest en cirea zestien pond kaf en as ingevoerd te worden. 15

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam er een belangrijkein-
novatie: de (Peruaanse) guano uit Latijns-Amerika. In de jaren zestig pro-
beerde men deze meststof na te maken. Daarvoor werden dan kalk, beer,
vitrioololie en door sommigen ook nog ruw zout gebruikt. De verhoudin-
gen bestonden uit den mud ongebluste kalk, twaalf emmers beer, vijf kilo
vitrioololie en eventueel enige kilo's ruw zout. Het resultaat was dan drie
baaltjes guano (180 kilogram). Een succes was deze methode overigens
niet, want in 1869 vermeldt het jaarverslag dat het maken van "peruaan-
sche guano" totaal mislukt was.16 Na 1880 namen de hoeveelheden en va-
rieteiten van kunstmeststoffen toe. Een belangrijke bijdrage hieraan le-
verden de natuurwetenschappen die de ontwikkeling van de kunstmestin-
dustrie stimuleerden. De prijzen van kunstmeststoffen daalden in deze
periode sterk, mede door het collectief inkopen door de boerenbonden. ]7

Nog belangrijker was wellicht, dat door het optreden van de boerenbon-
den het acceptatieproces van het gebruik van kunstmeststoffen werd ver-
sneld. Op de westelijke zandgronden van Noord-Brabant bedroeg het ge-
middelde verbruik van kunstmeststoffen per hectare cultuurland in 1895
35 kilogram.18 Ter vergelijking: in Oost-Brabant was dit 25 kilogram en in

15 )  De havenjournalen lopen over de peri *ie 1772-1797: CARN. ABA, inv.nr. 498-518: CARN,
AMu, inv.nr. 343-345. In de negentiende eeuw zijn ze aan te treffen aix bijlagen van de gemeentereke-

ning.

16) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 1930, landhouwverslag 1869.

17 ) GARN.GB 1851-1916, inv.nrs. 1941-1970, landbouwverslagen 1880-1910.

18) Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nedertandse landbouw, 259.

89



(le Brabantse Westhoek op de kleigronden 48 kilogram.19 In Roosendaal
kom ik, uitgaande van de aankoop van kunstmeststoffen door de boeren-
cooperaties, uit op ruim 54 kilogram per hectare cultuurland.20

2.3 De gewassen, opbrengsten en prijzen

Rogge was het belangrijkste broodgraan op de Brabantse zandgronden.
Het neemt de voedingstoffen uit de bodem snel op, wat een voordeel is bij
geringe bemestingsmogelijkheden. Rogge kan als broodgraan verbouwd
worden wanneer de omstandigheden voor tarwe te ongunstig zijn door bij-
voorbeeld onvoldoende vruchibare of te weinig vochthoudende gronden.
Het rijpt vroeg af en gebruikt daardoor minder vocht dan andere granen,
wat vooral een voordeel is bij de drogere zandgronden. Rogge levert naar
verhouding van alle granen het meeste stro. Verder kan rogge ook uitste-
kend dienen als veevoeder. En tenslotte stelt het geen al te hoge eisen aan
de grondbewerking.21

De verbouw van boekweit biedt een aantal voordelen. Deze graansoort
kan gemakkelijk op de lichte zandgronden verbouwd worden, omdat
boekweit weinig eisen stelt aan de kwaliteit van de grond en geen zware
bemesting vergt. Het snel opgroeiend gewas verstikt door de vrij grote
bladeren het onkruid. De opbrengsten zijn hoog maar erg wisselvallig,
omdat er altijd een risico is van misoogsten. Het gewas is namelijk gevoe-
lig voor nachtvorst en storm. Daardoor laat de plant dan het zaad vallen.
Wel eist de boekweitteelt een goede en diepe grondbewerking. Voor de
menselijke consumptie wordt het bereid als boekweitpap of -pannekoe-
ken, voor brood is het minder geschikt. Het stro kan dienen als veevoeder,
mits de boekweit in groene toestand gemaaid is.22 Het dorsen vindt meest-
al in augustus plaats en werd vroeger besloten met een feest, waarbij uit-
bundig gezongen en gedanst werd, terwijl de drank rijkelijk vloeide en
men zich te goed kon doen aan het boekweitdorsersmaal, dat samenge-
steld was uit boekweitkoeken met rijstebrij.23

Haver kan verbouwd worden op allerlei soorten grond, alleen de vocht-
voorziening moet gedurende de (lange) groeitijd gewaarborgd zijn. Verder
heeft haver weinig mest nodig. Omdat het onkruid door de lange groeitijd

19) Idem·
20

) Berekening op grond van de landbouwverslagen (aankopen kunstmeststoffen).
21  ) Bieleman. Boeren op het Drentse zand. 520,1/eenman'.5 Agrarische IFinkler Prins, dl.II. 337-340.
22 ) Slicher van Bath, De agrarische ge.whiedenis, 290; Bieleman, Boeren op het Drentse zand. 523;

Feenman's Agrarische Winkler Prins. dl.1. 411-412.
23 ) VOS. 'Boekweitefooi', Jaarboek De Chulden Roos 1 (1941) 101-104.
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geinakkelijk tot ontwikkeling konit. is regelmatig schoffelen en wieden
nodig. Behalve als voer voor paarden is haver door het hoge vet- en eiwit-
gelialte van de haverkorrel en de gemakkelijke verteerbaarheid ook een

24uitstekend voedsel voor het jonge en melkvee.
De verbouw van aardappelen nam in de negentiende eeuw een grote

vlucht. De lagere calorie-opbrengst van de aardappel werd meer dan ge-
compenseerd door de hogere fysieke opbrengst per hectare bouwland. Per
saldo konden van eenzelfde areaal bouwland meer mensen gevoed worden
met aardappelen dan met granen.2.5 Een voordeel was nog dat de aardappel
als zomervrucht minder aan weersrisico's onderhevig was. De 'afval' van

26de oogst (kriel en door rot aangestoken knollen) kan dienen als veevoer.
Rogge, haver en boekweit waren de belangrijkste gewassen die in de ne-

gentiende eeuw verbouwd werden. Daarnaast namen voedergewassen, die
veelal als tweede gewas verbouwd werden, een belangrijke plaats in. De
onderstaande tabel geeft in vier peiljaren een overzicht van de procentu-
ele verdeling van het landbouwareaal.27

Tabel  15:      Gewassen  in  percentage  landboitwgrond   1811/13,   1851/60.   1871/80  en
1901/10

Gewassen 1811/13 1851/60 1871/80 1901/10

Tarwe                           - 4,8 4,2 2,7

Rogge 29,9 32,3 31.8 29,7
Haver 16,0 17,7 21,0 24,8
Boekweit 46,1 31.3 26,3 5,6
Suikerbieten                 -                 - 0,6 4,4

Aardappelen 2,8 6,7 8,6 9,3

Voedergewassen 7,2 7,3 21,8

Overige                                         -              <1                 1,7
100 100 100 100

Voedergewassen als
tweede gewas 34,4 20,2
. = onbekend - = geen
Bron: enqu8tes 1811-1812 en landbouwverslagen (bewerking)

21 ) Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 530; 1/eenman's Agrari3che Winkler Prin.i, dl.11, 323-324.
25

) Vandenbroeke, 'Aardappelteelt en aardappelverbruik  in de  17e en  18e eeuw'. Tijd3chri/i Zoor

Geschiedenis 82 (1969) 49-68. De aardapppel bevat slechts een vijfde van de calorieen (70 in plaats van
330 per 100 gram), maar geeft per hectare veel grotere oogsten (tien maal meer). zodat een hectare aard-
appelen nog altijd tweemaal meer mensen kon voeden dan een hectare rogge; Maas en Noordegraaf.

'Smakelijk eten. Aardappelconsumptie in Holland in de achttiende eeuw en het begin van de negen-
tiende eeuw'. Ti)'cischqft t·oor Sociale Geschiedenis 9 (1983) 188-220.
26 )  peenman's Agrarische Winkler Prins. dl.1. 112-123.
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Het geheel laat een vrij constant beeld zien tot en met 1880. Na 1880
daalde het areaal boekweit spectaculair, terwijl het aandeel van voederge-
wassen sterk toenam. De landbouwverslagen laten zien, dat het gemiddel-
de areaal boekweit per jaar van circa 800 hectare na 1886 daalde tot 300
h 400 hectare.

Grafiek  13 Areaal tandbouwgewassen
1851 - 1910
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Grafiek 13 geeft een duidelijk beeld van het verloop van de arealen tar-
we, rogge, boekweit en haver. De pieken in 1871 worden veroorzaakt
doordat men "door de buitengewoon sterke vorst van het voorjaar is (...)

genoodzaakt geweest op enkele uitzondering na, na den winter het met
tarwe bezaaide land, waarvan de oogst totaal mislukt werd geacht, om te
ploegen en met boekweit, haver of erwten te herzaaijen•,.28 Na 1886 werd
de boekweitteelt voor een belangrijk deel vervangen door die van rogge en
haver. Dit was een duidelijke reactie op de 'agrarische depressie'. Haver
was immers prijsvaster, doordat zowel de korrel als het stro een uitste-
kend veevoeder waren. De toename van het rundvee liep daarmee paral-
lel. Rogge bleef het belangrijkste broodgraan. maar omdat de opbrengst

27
1 GARN, AMa. inv.nrs. 10-12, uitgegane stukken 1810-1813. enquetes: GARN. GB 1851-1916.

inv.nrs. 255-264. 1932-1941 en 1962-1970, landbouwverslagen 1851-1860, 1871-1880 en 1901-
1910.

28) GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 1932. landbouwverslag 1871.
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aan stro een aanzienlijke waardevermeerdering van het gewas betekent
omdat dit vervoederd kan worden, werd het areaal rogge uitgebreid.

Als voedergewassen werden voornamelijk verbouwd: stoppelknollen,
(paarde)peeen, herfstspurrie (en in mindere mate zomerspurrie) en klaver.
Knollen en herfstspurrie werden als navrucht verbouwd in de tarwe-, rog-
ge- en boekweitstoppels.29

Hoewel er in Roosendaal in de jaren zestig drie beetwortelsuikerfabrie-
ken werden opgericht, was de verbouw van suikerbieten in de negentien-
de eeuw nauwelijks van belang. Ook het verpliehte telen van suikerbieten
gedurende de Franse tijd door een aantal boeren met in totaal 32 hectare
in 1812 was slechts van incidentele betekenis.30 Door de onbekendheid
met het gewas mislukte de oogst volledig.

De opbrengsten waren van veel factoren afhankelijk, zoals de bodem-
soort, de bemesting en de zorg die aan het gewas besteed werd. Vaak was
de natuur de boer de baas en werd de opbrengst ongunstig beinvloed door
wateroverlast, vorst, schadelijk wild of ongedierte. Als gevolg daarvan wa-
ren de opbrengsten van de oogsten nogal wisselvallig. Hieronder staan de
gemiddelde oogstopbrengsten van de belangrijkste gewassen uitgedrukt
in hectoliters per hectare en afkomstig uit enkele peiljaren.

Tabel 16: Oogstopbrengsten in hl per ha 1811/13,1851/60,1871 /80 en 1901/10
Gewassen 1811/13 1851/60 1871/80 1901/10

Tarwe           -        18 17,7 32,4

Rogge               15 18,3 19.1 30,9
Haver                24 34,1 35,8 53,1
Boekweit            17            20 19,6 27,9
Aardappelen 240 164,7 90,4 183,4

Bron: enqu6tes 1811-1812 en landbouwverslagen (bewerking)

De    oogstopbrengsten in Roosendaal    zijn   voor de jaren    1811/13,
1851/60 en 1871/80 vergelijkbaar met die welke Van Zanden geeft voor
het arrondissement Den Bosch in de Franse tijd en die van de provincie
Noord-Brabant.31 De opbrengsten van aardappelen aan het begin van de
negentiende eeuw waren hoog omdat men aardappelen toen nog uitslui-
tend voor eigen gebruik verbouwde 2 en er daardoor waarschijnlijk veel
meer aandacht aan besteedde.

29 ) GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 1927-1970, landbouwverslagen 1866-1910.

.30 )  GARN. AMa, inv.nrs. 10 en 11, uitgaande stukken 1811-1812.

31 ) Van Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, 241.
32 ) GARN. AMa, inv.nrs. 10-12, enqu6tes 1811-1813.
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De algemene verhoging van de opbrengsten na de jaren tachtig is ver-
klaarbaar uit het op grote schaal introduceren van kunstmeststoffen, die
op termijn zorgden voor hogere oogsten op de armere gronden. Om het
beeld wat scherper te krijgen, zijn voor de belangrijkste gewassen de tien-
jaarlijkse gemiddelde eijfers berekend33, waardoor het volgende overzicht
onlstaat.

Tabe117: Tienjaarlijkse gemiddelde oogstopbrengsten tweede helft 19e eeuw

Jaar Tarwe Rogge Haver Boekweit Aardappelen

1851/60          18 18,3 34,1           20                   164,7
1861/70 20,7 20,9 43,9 23,7 135
1871/80 17,7 19.1 35,8 19,6 90,434
1881/90 18,6 18,9 36,6 16.7 152

1891/00 20,3 22,1 39,1 11,6 166,5
1901/10 32.4 30,9 53,1 27,9 183,4

Bron: berekening op basis van de landbouwverslagen over de desbetreffende jaren

Hieruit blijkt duidelijk dat de grootste opbrengstverhoging zich pas in
het begin van de twintigste eeuw voordoet. Naast deze gegevens zijn de
grotere regelmaat van een meer constante oogst en het minder voorkomen
van extreem sleehte oogsten van belang. Een verdere statistische bewer-
king van de basisgegevens geeft de spreiding en afwijking van tanve en

rogge weer.35

Tabel 18: Spreiding en afwijking tarwe- en roggeoogsten

Jaar TaI-we Rogge

G       v      G       v

1851/60 4.550 .253 4.497 .246

1861/70 3.635 .176 4.664 .224

1871/80 2.571 .145 2.948 .154

1881/90 2.871 .154 2.773 .147

1891/00 3.716 .183 3.885 .176

1901/10 4.895 .151 4.882 .158

Bron: berekening op basis van de landbouwverslagen over de desbetreffende jaren

33) Cijfers berekend op grond van de landbouwverslagen.
34 )  De lage opbrengst van de aardappeloogst in dit peiljaar is te wijten aan enkele achtereenvolgende

misoogsten in de jaren 1877-1880.
35 ) Zie voor toepassingen van statistische bewerkingen van kwantitatieve gegevens over de landbouw
o.a. Verhulst en Vandenbroeke (eds.), undbouwproduktiriteit en Van der Wee en Van Cauwenberghe
(eds.), Productivity oftand and agriculturat innovation.
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De standaardafwijking (a) geeft de spreiding in de oogstopbrengsten
weer. Het aantal dat hier beneden lag (dus slechte oogsten), was voor de
rogge in de periode 1851/60-1901/10 resp. 3, 2, 2, 3, 2 en 0. De variatie-
coefficient (v) geeft een maatstaf voor de relatieve spreiding. Hoe hoger
deze coefficient des te groter is de spreiding rond het gemiddelde. De ta-
bel laat zien hoe de variatiecoefficient van de jaarlijkse opbrengsten per
tien jaar voor de tarwe na 1860 en voor rogge na 1870 belangrijk afnam.36

Dit betekent dus dat fluctuaties in de oogstopbrengsten aanzienlijk min-
der gingen voorkomen.

Prijzen zijn vanouds een van de meest bestudeerde verschijnselen van
de economische geschiedenis. Het is uiteraard duidelijk dat er een relatie
bestaat tussen produktie en prijs. Toch bepaalt de oogstopbrengst niet au-
tomatisch de richting van de prijsbeweging. Wel bestaat er een cumulatief
effect, zodat bij een aantal slechte of goede oogsten achter elkaar de prijs
respectievelijk stijgt of daalt. Aan de andere kant speelt de consumptieve
vraag mee en als derde factor wordt het speculatieve effect van de handel
genoemd.37 Deze derde factor hoort eigenlijk thuis bij de beide voorgaan-
de, maar krijgt veelal de rol van een autonome prijsbepalende factor.

Beschouwen we de prijzen van de belangrijkste gewassen in
Roosendaal dan blijkt dat de tarwe- en roggeprijs dezelfde schommelin-
gen vertonen (zie grafiek 14). De gemiddelde prijs van tarwe in deze pe-
riode was f 9,28 (a=2.30, v=.25, n=48) en die van rogge f 6,33 (c-1.51,
v=.24, n=48). Als de prijzen van tarwe, rogge, boekweit en haver vergele-
ken worden, blijkt er een sterke prijsdaling te zijn in 1874. Pas in 1887
trekken de prijzen van tarwe, rogge en haver weer enigszins aan, die van

boekweit pas in 1890. Echter eerst na 1896 zouden de prijzen een meer
stabiel beeld gaan vertonen. Zie grafiek 14 en 15. Dit patroon komt over-
een met het landelijke beeld.38

36 ) Vergelijk Bieleman, Boeren op het Drentse rand, 660 en 662. De gemiddelde tienjaarlijkse op-
brengsten van rogge in Drenthe lagen aanzienlijk lager dan in Roosendaal. De jaarlijkse fluctuaties in
de rogge-opbrengsten werden in Drenthe pas kleiner na 1890.
37 ) Verhulst en Vandenbroeke, Landbouwprodultiviteit, 5-6 en 33.
.38) Van Zanden, De economisc/ie ontwikkeling van de Nederlandse landbouw, 248-249.
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Grafiek 14 Tarwe- en roggeprijzen
1851 - 1902
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Grafiek 15 Haver- en boekweitprOzen
1851-1902
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2.4 De veestapel

Een veestapel kan op een aantal manieren van economisch belang zijn
voor het boerenbedrijf.39 Het produceren van produkten voor de markt zo-
als kaas, boter. melk, vlees of wol kan op de voorgrond staan. Soms zal het
accent geheel liggen op de melkproduktie, tenvijl in een andere streek
juist de vleesproduktie primair is. Vee kan ook ovenvegend worden ge-
houden als leverancier van mest of als trekkracht. Soms dient een vee-
soort slechts 66n produktiedoel zoals dat bij varkens het geval is. Deze
worden alleen gehouden voor het vlees. Het diende in de negentiende
eeuw vooral als gezinsvoeding; varkensvlees was op het platteland zo on-
geveer het enige consumptievlees. Geiten leverden mest, produceerden
melk voor de arbeider en waren complementair bij de keuterbedrijfjes.
Het waren de'koeien' van de armen.

De tellingen van de veestapel zijn niet erg betrouwbaar. Hoewel er spra-
ke was van een relatief kleine samenleving, waarin veebezit een belang-
rijk criterium vormde voor de sociale status en waar men goed op de hoog-
te was van elkaars veebezit, blijkt toch uit de landbouwverslagen dat niet
elk jaar het vee daadwerkelijk is geteld. Zo is er bijvoorbeeld in 1900 in
ieder geval een nieuwe telling geweest. want er staat dan vermeld:
..Omstreeks 30 november is de veestapel officieel geteld en heeft tot uit-
komst de hierboven opgegeven cijfers gehad zoodat in vorige jaren de vee-
stapel alhier werkelijk te hoog is opgegeven".40 Vooral het grote verschil
tussen het aantal koeien en kalveren valt op. In 1899 staan er 2.506 koei-
en en 3.102 kalveren vermeld en in 1900 respectievelijk 2.092 en
1.412.41 De kalvermesterij blijkt dus aanmerkelijk minder belangrijk te
zijn dan op grond van de eerdere cijfers verondersteld mocht worden.

Een ander probleem is het tijdstip van telling. Omdat de omvang van de
veestapel nogal kan fluctueren, komen eigenlijk slechts twee perioden in
aanmerking voor een telling: het najaar wanneer het vee wordt opgestald
en het voorjaar als het vee de stal verlaat. Op grond van een aantal peilja-
ren is een schatting gemaakt van de veestapel.42

39 M  Kleinpenning. (Rograjie ran de landbouw, 81-82; Slicher van Bath. Agrarische ge.schiedenii. 309-
310.

U) ) GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 1961.landbouwverslag 1900.

" )  GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 1960-1961. landbouwverslagen 1899 en  1900.
42 )  Voor het peiljaar 1812 zijn de cijfers voor de koeien en het rundvee ontleend aan GARN, AMa,
inv.nrs. 6 en 11, ingekomen en uitgaande stukken 1812. Onder het totaal van de kalveren zijn gebrachi
cle vaarzen (416 stuks). De opgaven van de paarden. schapen en varkens zijn ontleend aan: GARN. PB.
iny.nr. 15. ingekomen en uitgaande stukken 1813-1814. Voor de volgende peiljaren zie: GARN, GB
1851-1916. landbouwverslagen overde desbetreffende jaren.
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Tabel 19: Veestapel in 1812,1851/60,1871/80 en 1901/10

Veestapel 1812 1851/60 1871/80 1901/10

Paarden 331 435 448 631

Koeien 1.108 1.522 1.783 2.036
Kalveren 782 1.189 1.241 1.463

Totaal rundvee 1.905 2.763 3.331 3.719

Varkens 535 767 1.600 1.890

Schapen 334 180 413 331

Bron: enqu6te 1812; landbouwverslagen (bewerking)

Uit deze cijfers blijkt dat de groei van de rundveestapel in de eerste
helft van de negentiende eeuw aanmerkelijk hoger lag dan in de tweede
helft. Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage voor de periode 1812 tot
1851/60 is bijna 1% en voor de periode 1851/60 tot 1901/10 0,6%. Die
groei wordt hoofdzakelijk verklaard door de toename van het aantal kalve-
ren (gemiddeld jaarlijks groeipercentage periode 1812-1851/60 1,1% en
voor 1851/60-1901/10 0,4%).

Alleen het verloop van het aantal varkens laat een tegengesteld beeld
zien. Hier zien we in de tweede helft van de negentiende eeuw een sub-
stantiele uitbreiding (gemiddeld jaarlijks groeipereentage resp. 0.9% en

1,8%). Het karakteriseert de intensieve kleinveehouderij, die Brabant in
de twintigste eeuw zal kenmerken. In hoeverre het zich wijzigende con-
sumptiepatroon (het eten van meer vlees) in de loop van de negentiende
eeuw in dit geval ook een rol speelt, is moeilijk na te gaan.

De bovengeschetste ontwikkeling in Roosendaal is tegengesteld aan de
algemene trend in Brabant zoals Crijns en Kriellaars die schetsen.'1  Zij
signaleren juist een toename van het totale rundvee in de periode tussen
1855 en 1885 en constateren, dat de sterkste uitbreiding in de veehoude-

rij tussen 1855 en 1870 heeft plaatsgevonden. Vooral het aantal kalveren
en mestvee nam volgens hen toen sterk toe. Ook Van Zanden komt tot de
conclusie dat de rundveestapel op landelijk niveau tussen 1810 en 1850
weinig Menam.#

Bij dit alles moet wel in de gaten gehouden worden dat de kwaliteit van
het rundvee wellicht nog belangrijker is dan de absolute toename van de

rundveestapel. Zaken als de reproductiefactor, het slaehtgewicht en de
melkgift bepalen immers de opbrengsten van het vee. Een daadwerkelijke
verbetering van de kwaliteit van de veestapel ziet men in Brabant pas aan
het einde van de negentiende eeuw.45

43 )  Crijns en Kriellaaa. Het gemengde lamibouu'bedn.i/, 227.

44) Van Zanden. De economischf ontwikkeling ran de Nederlandie landbouw, 214.
1' )  Crijns en Knellaam, Het gemengde landbouu'bedrzy. 231 e.v.
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2.5 Bezits- en exploitatiestructuur

Zoals op de meeste plaatsen op de zandgronden, is er ook in Roosendaal

sprake van veel kleine bedrijven. Voor het begin van de negentiende
eeuw zijn de eigenaren van landerijen in grootteklassen bijeengehracht.

Tabel 20:   Opperrlakte landbouwbedrijven in grootteklassen

Aantal hectare 1808 1885 1885 1910

Roosendaal Roosendaal Noord-Brabant Roosendaal

n=742 n=302 n=26.952 n=638

abs. % abs.                            %           abs.        %

<1 165 22,2 niet geteld 220 34.3

1-4 333 44,9                 28 49,1 168 26.3

5-9          97   13,1            27 32,9 84 13,2
10 - 14 63 8.5  53 10.3 114 17.9

15 - 19 28 3,8 110 .2  R„.„

20 - 29 32 4,3  82   2,1
30-39        11    1,5             2 0,8 52 8,2
>- 40 13 1,8  -   1,3

Bron: lijst van eigenaren landerijen 1808, provinciaal en gemeentelijk landbouwver-
slag 1885, gemeentelijk landbouwverslag 1910

Uit de cijfers blijkt dat rond 1800 meer dan de helft van de
Roosendaalse boerenbedrijven kleiner was dan 3 hectare, en 80% kleiner
dan 10 hectare. Het aantal 'grote' bedrijven is zeer beperkt.46 Het is moei-
lijk aan te geven wanneer er sprake is van een 'volwaardig' boerenbedrijf
of wanneer er slechts sprake is van een subsistence peasant agriculture.
Vanaf 1885 werden in de landbouwverslagen cijfers gepubliceerd over
het grondbezit van boerenbedrijven. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft
van de boerenbedrijven in Noord-Brabant kleiner was dan 5 hectare, en
dat 80% kleiner was dan 10 hectare.47 In de Roosendaalse cijfers over
1885 zijn bedrijven die minder dan 1 hectare groot zijn niet opgenomen.
Dit vertekent het beeld want het aantal bedrijven moet veel groter geweest
zijn dat 302. In 1910 blijken er volgens het landbouwverslag 638 bedrij-
ven te zijn.48 Dit stemt meer overeen met de cijfers aan het begin van de

negentiende eeuw.
16 )  GARN. AMa, inv.nr. 49, lijst van eigenaren van landerijen. De oppervlaktemaat in morgens is om-

gerekend naar hectare. (Cfr. Staring, De binnen- en buitenlandsche nwten. (1 morgen = 0.8516 hectare)
47  )   Verslagvanden landbougin  Nederland over  1885. tabel  15.

.48 )  GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 1970. landbouwverslag 1910. Tot 1910 werden de cijfers van 1885

min of meer klakkeloos van het voorgaande jaar overgenomen. in 1910 is blijkbaar een nieuw onder-
zoek gedaan. De indeling naar grootteklasse werd enigszins gewijzigd in vergelijking met 1885: 10-19
en 2049 hectare.
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Was rond 1808 de gemiddelde grootte 6,6 hectare, in 1885 was de ge-
middelde bedrijfsgrootte (op basis van de gegroepeerde verdeling) 16
hectare. In werkelijkheid moet dit lager zijn omdat de bedrijven kleiner
dan 1 hectare ontbreken. In 1910 was 35% kleiner dan 1 hectare. De ge-
middelde grootte zou theoretisch (op basis van de grootteklassen in het
landbouwverslag) 7,4 hectare bedragen. Hoewel die gemiddelde grootte te
vergelijken valt met die aan het begin van de negentiende eeuw is het
aantal bedrijven groter dan 1 hectare wel toegenomen. Dit geldt ook ten
opzichte van 1885. In dat jaar bedroeg het totaal aantal boerenbedrijven
die groter waren dan 1 hectare 302 en in 1910 418.

In 1885 werd van het totaal van de 302 bedrijven 12% gepacht, de rest
was eigendom. De meeste pachtbedrijven waren tussen 15 en 30 hectare
groot. In 1910 werd 52% gepacht en was 48% eigendom. De grotere be-
drijven waren meestal eigendom. Dit verklaart ook het verschil met 1885.

Er blijken in 1885 150 bedrijven te zijn die zes of meer koeien houden.
Bijna driekwart heeft een paard, 25% heeft twee of drie paarden en
slechts 66.n bedrij f heeft meer dan vier paarden.49

In de periode 1850 tot 1860 blijken de koopprijzen van bouw- en wei-
land met ongeveer 38% gestegen te zijn. De pachtprijzen stegen in dezelf-
de periode met ongeveer 28%. De absolute prijzen voor koop en pacht van
bouw- en weiland lagen het hoogst in de jaren 1860-1880. Dit komt over-
een met de bevindingen van Van Zanden die op grond van schattingen
van de gemiddelde koop- en pachtprijzen in dezelfde periode de grootste
stijging constateert.9

2.6 Boerencoliperaties

De eerste landbouwverenigingen in Noord-Brabant ontstonden vreemd
genoeg niet op het platteland maar in de steden. In 's -Hertogenbosch
werd in 1842 de Maatschappij ter bevordering van Handel, Landbouw en
Nijverheid opgericht. Ook elders ontstonden plaatselijke landbouwver-
enigingen. Hoewel er regelmatig pogingen gedaan werden om te komen
tot een overkoepelende organisatie, zou het tot 1881 duren eer, mede on-
der invloed van de landbouwerisis, in Tilburg de Noordbrabantsche
Maatschappij van Landbouw als een soort overkoepelende organisatie
werd opgericht. De Roosendaalse eigenaar van het landgoed Vrouwenhof,

49 ) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 1946, landbouwverslag 1885.
.5() )  CARN, GB 1851-1916, landbouwverslagen; Van Zanden, De economische ontwikkeling mn de
Nederlamise landbouw. 121.
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V. Scholten van Aschat, werd tot ondervoorzitter gekozen.51 Voor de op-
komst van de cooperaties kunnen twee oorzaken worden genoemd: (klei-
nere) boeren, vooral op de zandgronden, konden profiteren van het op gro-
te schaal inkopen van onder andere kunstmest en veevoer, en de coUpera-
ties verschaften krediet waardoor de tussenhandelaren werden
uitgeschakeld.

Vanaf 1871 was de Noordbrabantsche Maatschappij van Landbouw ac-
tief in Roosendaal. Regelmatig werden er door de 11  afdeling (omvatten-
de Roosendaal en Nispen, Oudenbosch, Rucphen en Sprundel, Etten en
Leur, Hoeven en St. Maartenspolder, Oud en Nieuw Gastel en Dinteloord)
lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen zoals het gebruik van
kunstmeststoffen op de zandgronden, de verbouw van veevoeders, het
voorkomen van veeziekten, et cetera. Het eerste bestuur van de vereni-
ging bestond uit de in Roosendaal woonachtige grootgrondbezitter V.
Scholten van Aschat en de notaris H. Wenning.52 Beiden waren protestant
en van elders afkomstig. Later trad ook burgemeester Daverveldt uit
Wouw tot het bestuur toe.53

In 1896 werd een afdeling van de Nederlandse Boerenbond opgericht,
die een jaar later al 135 leden telde. Als secretaris werd Jac. Vos gekozen,
een lanclbouwer uit Vinkenbroek die in 1896 raadslid werd en tot 1931
een zetel zou bezetten als vertegenwoordiger van de boerenstand; daarna
werd hij als raadslid door zijn zoon opgevolgd.54 Tot de oprichters behoor-
den ook mr A.J.L.M. van Gilse en H. van Gilse.5.5 In de daaropvolgende
jaren daalde het ledental van de Noordbrabantsche Maatschappij, tenvijl
het aantal leden van de Boerenbond ieder jaar toenam. In 1901 waren er
nog maar 51 landbouwers lid van de Maatschappij van Landbouw en 158
van de Boerenbond. Enkele jaren later werd de afdeling van de
Maatschappij van Landbouw opgeheven,·0

Beide verenigingen kochten met alleen meststoffen in, maar ook voe-
dermiddelen. zaaizaden en vee ter verbetering van de veestapel. Later
werden er ook proefvelden aangelegd en landbouwcursussen georgani-
seerd, en werd er met zaaizaadverbeteringen geexperimenteerd.
51 )  Crijns en Kriellaars, Het gemengde landbouu,bedrgf. 308-312.
52 )  De Grondwet. 15-1-1871, 23-3-1882. 29-4-1883 en 13-1-1889.
'1 ) De Grondu'et. 26-5-1887.
54 )  Hij was ook sec retaris van de boterfabriek Het Anker. organisator van de landbouwcursussen, werd
in 1907 directeur  van de plaaiselijke  Boerenleenbank.  in 1917 voorzitter  van het bestuur  van   de
Landbouwwinterschool, was een aantal jaren lid van de Tweede Kamer en jarenlang hoofdbestuurslid
van de Noordbrabantsche Boerenbond.

ss )  De Grondwet,26-7-1896
56) GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 1956-1962, landbouwverslagen 1895-1901.
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In een redactioneel artikel van De Grondwet werd bij de oprichting van
de Nederlandse Boerenbond al meteen aangegeven wat de verwachtingen
waren. In een algemene vergadering in Utrecht had het hoofdbestuur be-
paald dat alle verenigingen konden worden opgenomen, ook de prote-
stantse en neutrale. Deze ruimhartige opvattingen gingen de
Roosendaalse intellectuelen' veel te ver. Men wilde dat de plaatselijke
afdeling een heilige als schutspatroon nam, deelnam aan de kerkelijke
feestprocessies en "zich in alles een kind der Roomsche kerk toonde". En
hier bleef het niet bij, want zo valt te lezen: "Wij zouden de bepaling wil-
len inlasschen in het reglement dat zij die geen paaschplichten vervullen
of een openbaar zedeloos leven leiden niet opgenomen worden. In een
woord, wij willen er een heel roomsch stempel op zien gedrukt".57
Ondanks, of wellic·ht juist hierdoor werd de Boerenbond een groot succes
en groeide het aantal leden snel.

Op  27  mei   1900  werd door enkele kapitaalkrachtige leden  van  de
Boerenbond een Boerenleenbank opgericht. Initiatiefnemers waren de
voorzitter van de Boerenbond, mr A.J.L.M. van Gilse, en de secretaris,
Jae. Vos. Het werkgebied strekte zich uit over Roosendaal, Nispen,
Wouw, Oud Gastel, Zegge en Rucphen.58 Evenals de Boerenbond werd
ook de Boerenleenbank een groot succes.

§ 3. An:bacht, nijverheid en industrie

3.1 Geen industriele revolutie

In de negentiende eeuw veranderde de Nederlandse economie, en met
name de nijverlieid, structureel van karakter. Het primair agrarisch-am-

bachtelijke produktiepatroon ontwikkelde zich naar een meer rationele en
meer industriele wijze van produceren. Deze opkomst van de moderne

nijverheid vormt het wezenlijke kenmerk van de economische ontwikke-
ling. De kern van het proces van de industnele ontwikkeling ligt, volgens
De Jonge, in de opkomst van de fabrieksmatige produktie met behulp van
krachtwerktuigen.·59 Dergelijke ontwikkelingen werden mogelijk gemaakt
en in gang gezet door nieuwe technologieen zoals de introductie van de
stoommachine. Ze brachten door hun ingrijpende karakter structurele
veranderingen aan. Deze ontwikkelingen gingen ook aan Roosendaal niet

voorbij.

57 ) De Grondu et, 26-7-1896.
38 )  Brabants A'ieuu·Ablad, 7-7-1950. 50 Jaar Boerenleenbank te Roosendaal.

59 )  De Jonge. De industrialisatie in Nederiand, 3-4.
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Wat waren nu deze structuurveranderingen in Roosendaal en hoe be-

langrijk waren ze voor de Roosendaalse economie? Belangrijke vragen
hierbij zijn: welke industrieen vestigden zich in Roosendaal en waarom
en hoe stonden de Roosendaalse elite en de lokale bestuurders tegenover

industrialisering? Wie waren de initiatiefnemers of oprichters van bedrij-
ven, kwamen zij uit Roosendaal of van elders? Hoe en door wie werden de
ondernemingen gefinancierd, waren het Roosendaalse grootgrondbezit-
ters die investeerden in het bedrijfsleven, of kwam het kapitaal van bui-
ten? Waren er zogenaamde 'stuwende' bedrijven, die een uitstralingsef-
feet hadden naar de overige bedrijfstakken? En wat betekende dit alles
voor de werkgelegenheid, wat voor soort arbeiders had men nodig (waren
dat voornamelijk ongeschoolde arbeiders of was er een bepaald scholings-
of opleidingsniveau vereist)?

Om met de werkgelegenheid te beginnen is een verdeling gemaakt van

de beroepsbevolking over een aantal peiljaren. Hierbij is uitgegaan van
de indeling zoals die werd gehanteerd bij de beroepstelling in 1889. In
bijlage 1 staan de resultaten in absolute cijfers, onderverdeeld naar man-
nelijke en vrouwelijke beroepsbeoefenaren. In de onderstaande tabel zijn
de procentuele verhoudingen weergegeven.

Al eerder is geconstateerd dat na 1850 steeds minder mensen hun be-
staan vonden in de landbouw en dat de nijverheid en dienstensector
steeds belangrijker werden. De bedrijfstakken waar zich de meest signifi-
cante verschuivingen voordeden, waren de textiel en de huiselijke dien-
sten tussen 1821 en 1850 en de voedingsmiddelen en verkeer tussen
1850 en 1889. Minder grote versehuivingen waren er in de bouwnijver-
heid tussen 1850 en 1889 en de handel en overheidsdiensten/onderwijs
tussen 1889 en 1899.

Aan het einde van de achttiende en in de eerste helft van de negentien-
de eeuw bestond de Roosendaalse nijverheid uit kleine ambachtelijke
eenmansbedrijfjes met een leerjongen of een knecht. Er waren enkele

bierbrouwerijen die hun produkten plaatselijk en in de omliggende dor-
pen afzetten. Verder waren er, zoals op veel plaatsen in Brabant, linnen-
wevers. De kantweverij zorgde in de achttiende eeuw voor thuiswerk voor
vrouwen en kinderen. Grotere bedrijven of industrieen waren er niet.
Rond het midden van de eeuw was er een grote groep arbeiders en daglo-
ners die werk vond in het informele circuit.
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Tabe121:    Beroepsklassen  1821,1850,1889 en  1899 inpercentages
1821 1850 1889 1899

n=2.401 n=2.824 n=4.524 n=5.474
XVII Landbouw 24,2 35,2 31,0 24,9
XVIII Visserij, jacht                                -                    0,2                      0,1                 0,1
1 Glas, steen, kalk <0,1           0,1           0,2         0,1
II Boekdrukkerij < 0,1 0,4 0,3

III Bouwbedrijven                     2,0             3,1               7,3           6,6
IV Chemie 0,2          0,1         <0,1         0,1
V Houtbewerking 0,6 0,7           1,4         1,6
VI Kleding, reiniging 4,7          2,7           4.5        5,6
VII Kunstnijverheid                     -             0,1 0,2 0,2
VIII Leerbewerking 3.3 3.0 2,9 2,4

X Metaalbewerking                     1,3               1,5                2,3            2,1
XII Scheepsbouw, rijtuigen 0,5 0,4 0,4 0,3
XIII Instrumenten 0,2 0,2 0,6 0,6
XIV Textiel 11,7 2.4 0,2 0,2
XV Olie, vet. zeep,
verlichting                           -             - 0,2 0,2

XVI Voedings- en
genotmiddelen 2,4 2,9 15,0 14,3
XIX, XXIII. XXIV Handel 4,3 4,5 5.8 7,0
XX Verkeer 3,2 4,0 13,1 13,7
XXI Bank-, kredietwezen                -                  -                0,1             0,8
XXV Vrije beroepen 0,7          0,7 0,9 0,5
XXVI, XXX-XXXII
Overheidsdiensten, onderwijs      0,9                1,3 2,9 6,5
XXVII Huiselijke diensten 5.5 10,2 6,6 7,4
XXXIV Geestelijken 0,4 0,4 0,9 0,5
XXIV (Losse) Arbeiders 19,7 25,6 3,1 3,7
XXV Gepensioneerden, 14,2 0.7           0,1         0,2
renteniers

Bron: bevolkingsregisters 1821 en 1850: CBS, beroepstellingen 1889 en 1899

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd voor de Roosendaalse
economie de nijverheid steeds belangrijker. De komst van de spoorwegen,
de bietsuikerindustrie en de rijststijfselfabriek bracht een groot aantal
vaste arbeidsplaatsen met zich mee. De vestiging van deze bedrijven zorg-
de bovendien voor de komst van expeditiebedrijven en een aantal han-
delsagentschappen.

Nadat in 1858 de eerste stoommachine bij de spoorwegmaatschappij
was geinstalleerd, zette in het laatste kwart van de eeuw de mechanisering
van de nijverheid door. De introductie van de gas- en petroleummotoren
rond de eeuwwisseling was een uitkomst voor de kleinere bedrijfjes waar
toepassing van de grotere stoommachines onrendabel was.
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De rol van de Roosendaalse elite en het plaatselijke bestuur in de in-
dustrialisering was beperkt. Wel waren er enkele vooraanstaande families
die bereid waren te investeren in de niet-agrarische sector. De bietsuiker-
industrie was daarvan de meest in het oog springende. De ondernemers en
financiers van de bietsuikerfabrieken vormden een homogeen gezelschap.
Vaak was men door familie- of huwelijksbanden aan elkaar verwant of
kende men elkaar via verschillende andere circuits. Zo waren van twee
bedrijven alle participanten hervormd. De firma Janssens, Van Weel,
Smits & Co was van de drie in Roosendaal gevestigde bietsuikerfabrieken
het meest Roosendaalse bedrijf. De kandijfabriek van de Antwerpse on-
dernemer Castelot was gesticht met Belgisch kapitaal en bleef tot aan de
verkoop in 1928 een zuiver Belgische onderneming. Hetzelfde gold voor
de stijfselfabriek van Heumann, waarvan de hoofdzetel in Antwerpen was
gevestigd. Ook deze onderneming was met Belgisch kapitaal gefinancierd
en bleef tot aan de sluiting in 1926 geheel in Belgische handen. De kan-
dijfabriek van de gebroeders Van Gilse en Schul valt te bestempelen als
een Roosendaals initiatief evenals de sigarenfabiek van Karel van Wely.
Deze Karel van Wely was een kleinzoon van Willem van Wely, die van
1813 tot 1839 gemeentesecretaris was. Hij werd zelf raadslid in 1901 en
was van 1909 tot 1919 wethouder. De eigenaars van de sigarenfabriek
Martin. twee broers, waren afkomstig uit Bordeaux.

Een aantal Roosendaalse grondeigenaren was dus blijkbaar bereid om
te investeren in de bietsuikerbedrijven en - in een later stadium - de over-
gang te maken naar het ondernemerschap. Sommige ondernemers, zoals
Van Wely, slaagden erin op eigen kracht een renderend bedrij f op te bou-
wen.

3.2 Ambacht en nijverheid

Over de achttiende eeuw zijn er nauwelijks directe gegevens die ons
iets meedelen over de bedrijvigheid in Roosendaal. Pas in de Bataafs-

Franse tijd is meer gedetailleerde informatie vastgelegd. Dit materiaal is
des te interessanter omdat daarvoor maar ook daarna veel minder is vast-
gelegd en het materiaal uit de Bataafs-Franse tijd relatief gezien kwalita-
tief van hoog niveau is.60

De eerste bron die wat meer informatie geeft over de Roosendaalse eco-
nomische situatie is de 'Staat der Fabrieken. Trafieken, Scheepvaart en

60) Klep, 'Kanttekeningen bij het Bataafs-Franse beschrijvende bronnenmateriaal in Nederland, 1795-
1813', in: Coopmans en Van der Veen (red.), Van Blauwe stoep tot Citadel, 257.
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Handel' uit 1808.61 Er wordt in deze enqu6te onder andere gevraagd wel-
ke fabrieken er zijn en hoeveel van elke soort. Als antwoord wordt gege-
ven: "Hoeden en kanten. Drie hoedenfabrikeurs en wel ruijm 400 kant-
werksters". Er wordt nog opgemerkt dat deze nijverheid in verval is ge-
raakt door de oorlog.

De eerstvolgende uitvoerige beschrijving vinden we in november 1810
wanneer de Franse administratie de toestand van haar nieuwe arrondisse-
ment Breda in een uitgebreid verslag vastlegt. De plaatsen die worden be-
schreven zijn: Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad, Klundert,
Zevenbergen. Geertruidenberg, Oosterhout, Breda en Roosendaal. Het
verslag begint met: "het nieuwe arrondissement van Breda, rijk door zijn
landbouwprodukten, bezit in verschillende plaatsen fabrieken en manu-
facturen". De in het Frans gestelde beschrijving van Roosendaal luidt:

., Roosendael contient:
1° Une chamoiserie peu considerable h la verite mais remarquable par

un espace de colle forte que l'on y fabrique et qui paroit etre bonne.
Le fabriquant en fait environ 200 livres par an et la vend U 12 d'

Hollande la livre.
2° Deux fabriques de chapeaux, les plus fins ne se vendent qu'a 10 H.

d'Hollande la piE,ce, les produits de ces chapelleries se consomment dans
le pays, elle expedioit son superflu.

3° 6 brasseries qui ne travaillent maintenant que pour les besoins du
pays. Il y avoit autrefois A Roosendael une belle fabrique de dentelles, 3 h
400 femmes y travailloient, cette manufacture n'existe aujourd'hui plus.
elle confectionnoit des dentelles pour les 6glises et on envoyoit les pro-
duits jusqu'en Espagne.

Le bourg de Roosendael situ6 clans les bruy6res a un pont et un canal
qui se jette dans la Dintel, l'on exporte par la beaucoup de grains parmi
lesquels beaucoup de sarrazins, du bois, des chapeaux et de la biere, l'on
r6importoit pour cela des marchandises etrangeres, des briques et toutes
les immondices des villes de la Hollande, que les paysans achetoient en-
suite pour engraisser les terres qui sont 16gbres et sablonneuses dans tous
les environs.

20 batiments de  15 h 20 last, composent la marine marchande de ce joli
bourg chacun de ees batiments occupe 5 hommes tous marins ou autres,
destines A la charger ou d6charger'9.62

61 )  GARN, AMu, inv.nr. 45, ingekomen en uitgaande stukken 1808, brief aan het Departementaal
Bestuur van Scheide en Maas 15-10-1808.
62 )  RA Antwerpen, PrB, inv.nr. A 514. administratief verslag over de toestand van het arrondissement
Breda. [november] 1810.

106



De economische toestand was niet zo heel rooskleurig. Twee jaar eerder
merkte het plaatselijke bestuur al op dat het thuiswerk van de kantwerke-
rijen in verval was geraakt en dat de scheepvaart, en daarmee ook de
graanhandel, waren teruggelopen door de verzanding van de haven en de
Roosendaalse Vliet, terwijl er bovendien nog een verbod gold op de uit-
voer van granen.

63

Het eerstvolgende overzicht van de nijverheid is de nijverheidsenquete
van 1816. De resultaten hiervan werden genoteerd in de 'Statistieke Tabel
der Fabrijken en Trafijken' die, zo schrijft de burgemeester, "zoo naauw-
keurig mogelijk (is) ingevuld".64 Deze opgaven zijn ook terug te vinden in
de Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw, uitgegeven door I.J. Brugmans. In een aantal kolommen
werd een overzicht gegeven van de toestand van de bedrijven. In bijlage 2
is alleen overgenomen het aantal fabrieken en trafieken met het aantal
daarin werkzame arbeiders.

De volgende enqu6te over de nijverheid dateert van 1820. Deze
'Gemeente opgave der Fabrijken en Werkwinkels binnen Rosendaal op
den 31 December 1819'65 is veel uitvoeriger en geeft veel meer informatie
over de bedrijven en hun activiteiten dan de vorige uit 1816. Ter vergelij-
king zijn ook hier het aantal bedrijven en het totale aantal daarin werkza-
me arbeiders in bijlage 3 verwerkt.

In 1843 was er opnieuw een nijverheidsenquete. Deze uitvoerige 'Staat
der Fabrijken, Trafijken en Bedrijven, welke op den eersten Januarij
1843 aanwezig waren in de Gemeente Rosendaal', zoals die door het ge-
meentebestuur werd ingestuurd, geeft de namen van degenen die een be-
drijf uitoefenden (de patentplichtigen), de aard van het bedrijf, de tarief-
klasse waarin men voor de patentbelasting werd aangeslagen, het aantal
arbeiders dat in dienst was (gesplitst in volwassen en kinderen), de wijze
waarop de produktie plaatsvond, of er al dan niet kunstwerktuigen (spin-
machines. weefgetouwen, stoomwerktuigen enz.) waren en de omvang van
de produktie (meestal niet ingevuld).66 In bijlage 4 zijn de uitkomsten,
voor zover dat mogelijk is, op overeenkomstige wijze gerangschikt naar de
uitkomsten van de enquete van 1819.

61 )  GARN. AMu. inv.nr. 45. ingekonien en uitgaande stukken 1808, brief aan het ministerie van
Financien 27-10-1808.

w )  GARN. PB, inv.nr. 59. uitgaande stukken 1816. 30-9-1816. Zie ook: Statistieken ran de

Vedertandse n erheid uit de eerste hef der 19de eeuu, uitgegeven door I.J. Brugmans.

6 )  GARN. PB. inv.nr. 63. uitgaande stukken 1820. nr. 45. enquete 1819. 15-5-1820.

w' )  GARN. PB, inv.nr. 86. uitgaande stukken 1813, nr. 1048, enquete 1843. 26-5-1843.
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Vanaf 1851 geven de gemeentelijke jaarverslagen bijna jaarlijks een
overzicht van de toestand van de ambachten en de nijverheid.

Uit tabel 21 blijkt een aantal opmerkelijke wijzigingen. Een van de
meest in het oog springende is het verdwijnen van de textielnijverheid.
Verschafte deze in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw
nog aan een groot aantal mensen werk, in 1850 was ze bijna verdwenen.
Wat waren daarvan nu de oorzaken?

Het werk in de textielnijverheid werd voornamelijk gedaan door thuis-
werkers. Voor de ondernemer had dit het voordeel dat hij slechts beperkte
investeringen hoefde te doen en flexibel kon reageren op de marktsituatie.
Vaak had het werk een additioneel karakter omdat voor de overwegend
agrarische bevolking het winterseizoen een stille tijd was, waarin aanvul-
lende werkzaamheden verricht konden worden. De kantwerksters waren
de eersten in deze bedrijfstak die in moeilijkheden kwamen. Eind 1819
waren de kantwerkerijen "kwijnend" door "het gebruijk van Fransche
kant". Na 1814 verslechterde de situatie verder door de vrije invoer van
Franse en Engelse kant. Een verbod of verhoogde belasting op de invoer
van vreemde kanten zou wellicht een verbetering brengen, zo meende het
gemeentebestuur.67

Nog in de achttiende eeuw zorgde de textielnijverheid als de 'sleutelin-
dustrie' in veel Brabantse steden en dorpen voor werkgelegenheid. De
Bataafse-Franse tijd gaf door de protectionistische politiek hieraan nieu-
we impulsen. De uitschakeling van de Engelse concurrentie was met
name voor de textielnijverheid niet ongunstig en na de inlijving bij
Frankrijk kon geprofiteerd worden van de grote afzetmarkt.68 Na de val
van Napoleon gingen (ie havens weer open en overspoelden de Engelsen
de markt met hun textielprodukten die vaak tegen dumpprijzen verkocht
werden. Die buitenlandse coneurrentie leverde veel problemen op voor de
textielnijverheid. Daarbij kwam nog dat een douanelinie tussen de noor-
delijke en zuidelijke gewesten het verkeer en de uitvoer van
Noordbrabantse textielprodukten bemoeilijkte. Voor de Belgische afzet-
markt werkte die kunstmatige grens zeer nadelig.69 Een van de gevolgen
van die ontwikkelingen was dat de textielnijverheid en de daarmee sa-
menhangende thuisarbeid zich in enkele centra, zoals Tilburg en Goirle,
concentreerde. De Roosendaalse textielnijverheid, die hoofdzakelijk be-
stond uit de vervaardiging van kantwerk en versieringen van kerkelijke

67 ) GARN, PB, inv.nr. 63, uitgaande stukken 1820, nr. 45, enquete 1819, 15-5-1820.
68)  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingsl,)'nen en scharnierpumen. 37 en 44-48.
69 ) ibidem, 50-51.
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gewaden, bestemd voor de export zelfs tot in Spanje, had door het specia-
listische karakter geen bestaansmogelijkheid meer.70

In 1821 waren er 59 wevers en een weefster, 115 spinsters en drie spin-
ners werkzaam en acht ververs. Daarnaast telde Roosendaal nog 93 kant-
werksters. In totaal waren er 646 personen werkzaam in deze bedrijfstak,
waarvan 268 vrouwen (bijna 42%). Twintig jaar later was dit aantal al
aanzienlijk tel'uggelopen en in 1850 waren er 41 wevers (waarvan 36 lin-
nenwevers), 15 ververs, 1 spinster, 3 linnennaaisters en nog maar 6 kant-
werksters. De linnenwevers hadden een of soms twee weefgetouwen staan.
Een wever had de beschikking over drie weefgetouwen.71 In totaal telde
de textielnijverheid in 1850 niet meer dan 66 personen (lie in deze be-

drijfstak werkzaam waren.
De toestand van de bierbrouwerijen was in de eerste helft van de eeuw

niet erg rooskleurig. Eind 1819 was "eene geheel vervallen, drie zeer wij-
nig werkende en de overige kwijnend". In totaal waren er zeven brouwe-
rijen met gezamenlijk twaalf werknemers. Debet aan de slechte toestand
van de brouwerijen waren de belastingen en de invoer van vele vreemde
bieren. Daarnaast merkte het gemeentebestuur nog op dat "de kwijnende
staat ook word veroorsaakt door de van tijd tot tijd verarmde toestand der
ingesetenen, die zich thans, vooral den landman, met mindere dranken,
dikmaals ten kosten hunner gezondheid behelpen". Als mogelijke reme-

die zag men "vermindering der belasting (...) voor de klijne bieren die in
iedere gemeente worde gebrouwen en geconsomeerd zoude een goed mid-
del tot redres en aanmoediging zijn".72 In 1843 is er een bierbrouwer ver-
dwenen terwijl er in de opgave geen werklieden meer worden vermeld.

Wat bij de beroepstelling in 1850 opvalt, is het grote aantal personen
dat werkzaam is in de huiselijke diensten. In de overige jaren schommelt

het percentage van het aantal werkzame personen hier rond de 6%, maar

in 1850 is dit meer dan 10% van de totale beroepsbevolking. Wellicht dat
de uitstoot van textielwerksters hier emplooi vond. Het geeft ook de one-

venwiehtigheid aan van de Roosendaalse economie. Dit wordt nog eens
bevestigd door het grote aantal losse arbeiders. Het wijst op een tekort aan
vaste arbeidsplaatsen en op het bestaan van een groot informeel circuit
waarin iedereen op zoek was naar werk. De komst van de bietsuikeda-
brieken, de eerste in 1865, bracht enige verliehting. De gemeenteversla-

  )  RA Antwerpen, PrB, inv.nr. A 514, administratief verslag over de toestand van het arrondissement

Breda, [november] 1810.
1 1 GARN, PB, inv.nr. 86, uitgaande stukken 1843, nr. 104a. enquete 1843, 26-5-1843.

72 ) GARN, PB. inv.nr. 63. uitgaande stukken 1820, nr. 45, enquete 1819. 15-5-1820.
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gen spreken dan ook voortdurend van de weldadige invloed die de suiker-
industrie uitoefende op de werkgelegenheid.

De drie bietsuikerfabrieken en de rijststijfselfabriek verklaren de stij-
ging van de werkgelegenheid in de bedrijfstak voedingsmiddelen van
2,9% in 1850 naar 15,0% in 1889 in tabel 21. De bietsuikerfabrieken ga-
ven in 1889 werk aan 381 personen.

Een andere bedrijfstak die eruit springt, is verkeer. Hier is er een stij-
ging van 4,0% in 1850 naar 13,1% in 1889. Deze werd voornamelijk ver-
oorzaakt door de komst van de spoorwegen in 1854. In 1889 werkten er
262 personen bij de spoorwegen. Daarnaast waren er een aantal expedi-
tiebedrijven die in totaal aan zo'n 45 mensen werk verschaften.

De overheidsdiensten en het onderwijs namen vooral in het laatste de-
cennium van de negentiende eeuw toe. In 1889 waren er 130 mensen
werkzaam en tien jaar later 344. De belangrijkste bijdrage aan die groei
werd geleverd door de controleurs op de rijksbelastingen.

Echte grootindustrieen vestigden zich niet in Roosendaal. Een uitzon-
dering vormden de bietsuikerfabrieken en de rijststijfselfabriek. De vesti-
ging van de bietsuikerfabrieken is te verklaren door de geografische om-
standigheden. In West-Brabant was door de aanwezigheid van de rivieren
de Mark en Dintel en de Roosendaalse en Steenbergse Vliet voldoende
zoet water aanwezig voor het produktieproces. Deze rivieren maakten het
mogelijk dat de bieten per schip relatief gemakkelijk en op een goedkope
wijze aangevoerd konden worden. Bovendien was het aanleveringsgebied,
de Westhoek en de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden dichtbij.

De vestiging van de rijststijfselfabriek van de Belgische ondernemer
Heumann in Roosendaal is niet zo duidelijk. Waarschijnlijk speelde de
ligging, dicht bij Antwerpen waar de hoofdzetel van het bedrijf was geves-
tigd, en de verkeerssituatie, met name de aanwezigheid van een spoor-
wegverbinding, een rol. Voor de figuur van de ondernemer, de bedrijfs-
vorm en de financiering verwijs ik naar paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.

Over het algemeen kan geconstateerd worden dat de bedrijvigheid ta-
melijk kleinschalig was. Zeker in de eerste helft van de eeuw was er een
traditionele, ambachtelijke produktiestructuur. In de tweede helft van de
eeuw gaven de bietsuikerfabrieken en de rijststijfselfabriek aan de nijver-
heid een grootschaliger karakter, al was het alleen al door het aantal
werknemers en de uitgestrekte bedrijfscomplexen. Daarnaast brachten zij
ook in andere opzichten structuunvijzigingen aan in de Roosendaalse
economie.
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3.3 De mechanisering van de nijverheid

In de eerste helft van de negentiende eeuw was er in Roosendaal nog
geen sprake van mechanisering. Het ambachts- en fabriekswezen was nog
zeer kleinschalig. Van de dertien grutterijen die er in 1843 waren, maak-
ten er slechts twee gebruik van een paard. bij de overige werd met de
hand gemalen. Daarnaast werd nog in de olieslagerij een paard gebruikt
bij het produktieproces.73

Pas in 1858 brak voor Roosendaal het stoomtijdperk aan. In dat jaar in-
stalleerde de spoorwegmaatschappij "een stoomwerktuig van twee paar-
dekrachten (...) tot beweging eener pomp".74 Een jaar later werkten er drie
stoommachines in het Roosendaalse bedrijfsleven: bij de spoorwegmaat-
schappij, in de lijmziederij van Charles Oomen jr., en in de graanmolen
van burgemeester L.J. Schoonheijt.75 Daarna nam de mechanisering ge-
staag toe, vooral na 1870. Het gemeenteverslag van 1876 maakte een on-
derscheid tussen fabrieken en ambachten. Als een fabriek werden be-
schouwd die bedrijven die gebruik maakten van stoomaandrijving.
Daaronder vielen in 1877 slechts negen bedrijven: de drie suikerfabrie-
ken te weten de firma De Ram en Co., de firma Janssens, Smits van Weel
en Co., en de firma Ravenswaay, Fercken en Jager, verder de draadnagel-
fabriek en de meelmolen van L.J. Schoonheijt, de stoomdrukkerij Van
Poll Suijkerbuijk, de houtzagerij van A.C. Broos, de meelfabriek van F.
van Wely en de stijfselfabriek van F. Heumann. 76

In de jaren zeventig en tachtig lijkt de stoommachine overal ingang te

gaan vinden, hoewel het vermogen van de machines nog beperkt was. De
grote bedrijven, zoals de spoorwegen en de suikerfabrieken, vormden
daarop uitzonderingen. Toch waren de meeste bedrijven vaak te klein
voor een stoommachine, waardoor het gebruik ervan niet rendabel kon
zijn. De gasmotor, die rond de eeuwwisseling opgang deed, vormde een
uitkomst voor die kleinere bedrijven, die geen stoomkracht konden ge-

bruiken, maar waar toch behoefte bestond aan mechanisatie. Hetzelfde
gold voor het gebruik van motoren die op petroleum werkten. Bij het in
Nederland overheersende klein- en middenbedrijf was er een grote vraag
naar een goedkope, kleinschalige en makkelijk te bedienen krachtinstal-
latie. De nieuwe types verbrandingsmotoren die aan het einde van de ne-

73 )  GARN, PB, inv.nr. 86, uitgaande stukken 1843, nr. 104a, enqu8te 1843, 26-5-1843.

74) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 262, gemeenteverslag 1858.

75)  Idem.

76) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 281, gemeenteverslag 1877.
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gentiende eeuw op de markt kwamen, zoals de gasmotor maar ook de spi-
ritus-, benzine- en petroleummotoren, voorzagen in deze behoefte.77

Aan het einde van de negentiende eeuw78 zijn er vijf bedrijven waar een
gasmotor is geynstalleerd, die over het algemeen een beperkt aantal p.k.'s
levert:
- de boekdrukkerij van J. van Poll Suijkerbuijk, 2,75 p.k., dertien arbei-

ders en een kind:
- de meubelmakerij van Moerings, 2,5 p.k., vijf arbeiders en twee kinde-

ren;
- de mouterij van wethouder P.A.G. van Gilse, 2 p.k., een arbeider;
- de tabakskerverij van P.L. Segers, 4 p.k., drie arbeiders;
- de tabakskerverij van H.J.M. Laane, 8 p.k., tien arbeiders.
Daamaast zijn er zes bedrijven die gebruik maken van een petroleummo-
tor als aandrijfkracht:
- de koperslagerij van C. van I.it, 2 p.k., drie arbeiders en twee kinderen;
- de wagenmakerij van C. van Oers, 1,5 p.k: een arbeider en een kind;
- de wagenmakerij van P.J. Somers, 1,5 p.k., een arbeider;
- de wagenmakerij van J. van Pul, 1,5 p.k., een arbeider;
- de zagerij van C. van Dorst, 3 p.k., een arbeider en een kind;
- de zagerij van J.A. de Bruijn, 2 p.k., een arbeider.

Hieruit blijkt dat juist de kleinere bedrijven met een beperkt aantal
werknemers gebruik maakten van deze vorm van mechanisering. Het aan-
tal paardekrachten was evenredig aan de grootte van het bedrijf en het
aantal arbeiders dat er werkte. Dit laat zich duidelijk afiezen uit het jaar-
verslag over 1900. Als we de bedrijven rangschikken naar gebruik van
vermogen, krijgen we het volgende beeld. Op de eerste plaats komt de
suikerfabriek De Ram met 15 stoommachines met een gezamenlijk ver-
mogen van 890 p.k. en 215 werknemers, daarna de suikerfabriek Jager
met 18 stoommachines, een gezamenlijk vermogen van 540 p.k. en 129
werknemers, suikerfabriek Janssens met 13 stoommachines, een geza-
menlijk vermogen van 500 p.k. en 134 werknemers, de stijfselfabriek
Heumann met 10 stoommachines, een gezamenlijk vermogen van 331
p.k. en 190 werknemers, de kandijfabriek Castelot met 5 stoommachines,
een gezamenlijk vermogen van 250 p.k. en 57 werknemers en tenslotte de
suikerraffinaderij Java met 2 stoommachines, een gezamenlijk vermogen
van 147 p.k. en 40 werknemers. Van de overige bedrijven die stoom-

77 ) Van Hoof. /n het n)k van de Nederlandre Fulcanus, 200.
78 )  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 303. gemeenteverslag 1900. In totaal betreft het 35 bedrijven. Van
drie bedrijven te weten de kandijfabriek Van Gilse en Schul, de sigarenfabriek Gebr. van Wely en de
Waterleidingmaatschappij zijn de opgaven onvolledig.
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kracht gebruikten varieerde het vermogen van 40 tot 3 p.k. Deze hadden
meestal 66n en een enkeling twee stoommachines in het bedrij f staan. Per
arbeider was er in 1900 een geinstalleerd vermogen van 3,01 p.k. tenvijl
dit in 1876 nog 1,33 p.k. bedroeg.79

Er is een zeer sterke samenhang (correlatiecoefficient r=0.97) tussen
het aantal p.k.'s. en het aantal werknemers.80

Het is ook voor de hand liggend dat mechanisatie (en uitbreiding van
het bestaande machinepark) juist toegepast werd bij die bedrijven die
goed rendeerden. Het vereiste immers aanzienlijke investeringen. De in-
troductie van machines en de uitbreiding van de capaciteit ervan gingen
daarom praktisch altijd gepaard - zij het soms op termijn - met een uit-
breiding van het personeelsbestand.

In tabel 22 staan de opgaven vermeld zoals die in de gemeentelijke jaar-
verslagen genoteerd werden. Niet altijd zijn die opgaven van de bedrijven
c.q. eigenaren even nauwkeurig. Soms blijkt er een jaar een bedrijf te ont-
breken dat in de omringende jaren wel vermeld wordt. Ook de opgaven
van het verwarmd oppervlak blijken, wellicht door de gebrekkige kennis
van de controleurs, niet altijd even duidelijk vermeld te zijn in de jaarver-
slagen. De opgaven van het aantal paardekrachten lijken, bij een inciden-
tele vergelijking met de hinderwetvergunning, beter te kloppen met de
werkelijkheid. Toch geeft de tabel een redelijk zieht op de ontwikkeling
van de mechanisering.

De conclusie is dat de stoommachine zich na een aarzelende start de-
finitief een plaats weet te verwerven in de jaren zeventig. Vanaf 1877
vindt er een gestage uitbreiding plaats van het aantal stoomwerktuigen en
een vergroting van de bestaande capaciteit. Rond de eeuwwisseling ging
de ontwikkeling ineens een heel stuk sneller. Ten opziehte van een vijftal
jaren daarvoor verdubbelde het aantal fabrieken dat van stoomkracht,
gas- of petroleummotoren gebruik maakte. Met het ingaan van een nieuwe
eeuw werd ook een nieuw tijdperk van mechanisering ingeluid.

79) Als arbeiders worden beschouwd de mannelijke en vrouwelijke volwassen werknemers. In 1871

zijn dit 508 mannen en 77 vrouwen in vier fabrieken en in 1900 863 mannen en 92 vrouwen in 32 fa-
brieken.

80 )  Alleen de volwassen arbeiders (mannen en vrouwen) zijn in deze berekening opgenomen.
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Tabel 22: Mechanisering 1858-1900

Jaar Aantal stoom-, gas- en Aantal Aantal Aantal Verwarrnd
petroleumwerktuigen p.k fabrieken ketels opperviak

1858      1                        2       1         1

1859      3                        14     3         3
1860      3                        14      3         3

1861          3                                      14         3              3
1862      2                        12      2         2

1863      2                        12      2         2

1864      3                      24     3        4
1865      11                      100    4        9
1866      10                      94      4
1871      25                     273    7
1876 28 1   780 4 14 1.035
1877 33 1   901 9 20 2.432
1878 33 1   883 8 19 2.430
1879 32 1   949 8 19 2.500
1880 32 1    1.049 8  20 2.622
1881 32 1    1.049 8 20 2.622

1882 34 1    1.159 10  23 2.773
1883 37 1    1.237 11 26 2.850
1884 39 1    1.253 13  28 2.871
1885 41 1    1.303 13  30 2.974
1887 44      1.321 13  33 2.998
1888 45      1.323 14  34 3.000
1889 50      1.483 14  36 3.421
1890 58 1    1.172 16  36 3.992
1891 59 1    1.572 16  45 2.842
1892 36 1    1.572 16  36 2.843
1893 60 2    2.179 18  35 2.566
1894 64 2    2.255 19  38 2.837
1895 64 2    2.255 19  38 2.837
1896 64 2    2.151 19  37 3.050
1897 63 3    2.470 21  41  1.737
1898 65 6 3  2.674 26  46  1.582
1899      80      4      4                28        42
1900 83 5 6  2.876 35  52
. = onbekend of geen opgave

Bron: gemeenteverslagen

3.4 Bedrijfsvorm, financiering en ondernemers

Brugmans verstond onder het kleinbedrijf, bedrijven die minder dan
tien werknemers telden, grootbedrijven waren bedrijven met 40 of meer
werknemers in dienst.81 In Roosendaal was de gemiddelde bedrijfsom-
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vang klein. Het waren over het algemeen kleinere, ambachtelijke een-
manszaken waarin de ondememer/eigenaar zelf werkte en waar soms een
of twee knechten of een leerjongen in dienst waren. De ondernemer was
persoonlijk volledig aansprakelijk voor het reilen en zeilen van de onder-
neming. De onderneming werd meestal gefinancierd uit eigen middelen of
met hulp van familie. Vooral de inbreng van de vrouw of haar familie was
daarbij vaak niet onbelangrijk.

In de onderstaande tabel is een verdeling gemaakt naar klein-, midden-
en grootbedrijf op grond van het criterium van het aantal werknemers zo-
als Brugmans dat hanteerde.

Tabel 23: Aantal bedrijven met < 20,20-39 en >- 40 werknemers

Jaar Aantal werknemers Totaal werknemers

10-19 20-39 >- 40

1865       1                       1            202
1871                   1           3            293
1876                              4            687
1880       1                      4            619
1885       2                      5            703
1890       2           1           5            728
1895       4          1           6            885
1900              4                     5                      7                      1.041

Bron: gemeenteverslagen

De grootste 'sprong' van het aantal arbeiders (van 293 in 1871 naar 687
in 1876) werd veroorzaakt door de vestiging van de stijfselfabriek
Heumann en de personeelsuitbreidingen bij de suikerfabrieken. De pe-
riode na 1890 laat een groei zien van het klein- en middenbedrijf. Het
kleinbedrijf bestond uit boekdrukkerij Van Poll Suijkerbuijk, de tabaks-
kerverijen Laane en Van den Biggelaar en de was- en strijkinricliting
Corthals. Tot het middenbedrijf kon(len gerekend worden: de
Roosendaalsche Stoomhoutzagerij, de kandijfabriek Van Gilse, de siga-
renfabriek Martin en de ijzer- en metaaldraaierijen Tiebackx en Dekkers.
Het grootbedrijf werd rond de eeuwwisseling gevormd door de drie sui-
kerfabrieken, de stijfselfabriek, de kandijfabriek Castelot, de sigarenfa-
briek K. van Wely en de suikerraffinaderij Java.

Wie waren nu de belangrijkste ondernemers die in Roosendaal hun be-
drijf vestigden, waar kwamen ze vandaan en hoe werd hun onderneming
gefinancierd?

81 )  Brugmans. De arbeidende klasse in Nederland, 16.
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In de discussie over de kapitaalvoorziening van de Nederlandse indus-
trialisering zijn twee uitgangspunten te onderscheiden. Het ene standpunt
is dat de Nederlandse kapitaalbezitter niet bereid was om te participeren
in het op gang komende industrialisatieproces omdat hij risicomijdend
wenste te beleggen en dat gebrek aan bereidheid om te beleggen zou dan
een belemmering vormen voor innoverende ondernemers om investerin-
gen door le voeren.82 Het andere standpunt is dat de Nederiandse kapita-
list wel degelijk risicodragend wilde beleggen maar dat er in Nederiand
onvoldoende mogelijkheden waren, zodat hij gedwongen werd zijn heil in
het buitenland te zoeken.83

Van den Eerenbeemt meent dat er over het algemeen weinig animo be-
stond om in de industrie te beleggen.  Men gaf er de voorkeur aan de tradi-
tionele paden te bewandelen van rentenieren, staatsfondsen, grondbeleg-
gingen en huizenbezit. De financiering voor het starten of uitbreiden van
ondernemingen geschiedde veelal door familieleden. Ook aangetrouwde
familie werd als geldbron aangeboord. Als ondernemingsvorm gebruikte
men de firma onder vennootschap, waardoor het gesloten karakter van het
familiebedrijf grotendeels kon worden gehandhaafdbl Daarnaast speelde,
vooral op het platteland, de notaris een belangrijke rol bij het oprichten
en (mede)financieren van bedrijven.85 De inventieve ondernemer zocht
het in een combinatie van kapitaal, technische deskundigheid, vakkennis
en organisatievermogen. Volgens De Jonge kreeg de nijverheidssector pas
aan het einde van de negentiende eeuw een grotere belangstelling van de
belegger onder andere door de verbetering in de kwaliteit van de arbeid
omdat bedrijven steeds beter werden uitgerust met stoom- en andere ar-
beidswerktuigen, waardoor hoger opgeleid personeel zoals ingenieurs en
technici een plaats kregen in het industriele produktieproces.86

Omdat in het midden van de negentiende eeuw het kleinbedrijf de over-
heersende bedrijfsvorm was, speelde de behoefte aan bedrijfskapitaal
aanvankelijk nog niet zo'n grote rol. Dit gold zeker voor de situatie in
Roosendaal, zoals al eerder is geconstateerd.

Wanneer de situatie aan het einde van de negentiende eeuw als uit-
gangspunt wordt genomen en vervolgens wordt gekeken naar de werkgele-
genheid in de verschillende bedrijven, blijken er slechts enkele onderne-
mingen het traditionele, ambachtelijke kleinbedrijf te overstijgen. De

82 )  Wieringa, Economische herorientering in Nederland, 8.

83 )  Klein, Kapitaaten stagnatie,  13.
84 )  Van den Eerenbeemt, BedriiAkapitaal en ondernemerschap, 12 en 16

86 ) Ibidem, 18.
86 ) De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 303.
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vraag naar kapitaalinvesteringen voor de eigen Roosendaalse industrieen
was dus relatief klein. Toch is het van belang na te gaan wie er investeer-
de in Roosendaalse bedrijven en op welke wijze.

Een van de belangrijkste ondernemingen in Roosendaal was de rijst-
stijfselfabriek van Felix Heumann. Op 8 januari 1869 kocht deze
Belgische ondememer voor f 5.000.- van P.E.A. Janssens, advocaat en
wethouder te Roosendaal, een pereeel land ter grootte van ongeveer 1.200
m2, gelegen te Kalsdonk. Sinds 1865 bezat hij al een stijfselfabriek te
Machelen in Belgie. In 1868 ging hij een vennootschap aan met Anatole
Ghislain, graaf d'Alcantara met de bedoeling stijfsel te fabriceren. Deze
vennootschap werd in 1874 ontbonden en een nieuwe vennootschap werd
in het leven geroepen met als vennoten F. Heumann en mevrouw
Florentine Alexandrine Bigot-Saint Ange, echtgenote van Ch. Pompee
Balthazar Melchior wonende te Parijs. Het bedrijf vestigde zich te
Antwerpen, de woonplaats van Heumann. Het kapitaal van de onderne-
ming bedroeg Bfrs 400.000, waarvoor de twee vennoten ieder voor de
helft deelnamen.87 In 1881 kocht F. Heumann zijn vennoot uit en werd
-eene Commanditaire vennootschap aangegaan onder de Firma F.
Heumann & Co, gevestigd te Antwerpen, tot het vervaardigen van stijfsel,
den inkoop van de grondstoffen en den verkoop der voortbrengselen en
hetgeen daartoe behoort, in de bestaande stijfselfabriek te Roosendaal of
in andere werkplaatsen in Belgie of daarbuiten. (...) De heer Heumann is
alleen beheerder en als zoodanig uitsluitend verantwoordelijk voor alle
handelingen der vennootschap".88 Het kapitaal van in totaal Bfrs 750.000
was verdeeld in 1.500 aandelen van Bfrs 500 waarvan F. Heumann
de meerderheid, 800 aandelen (Bfrs 400.000) bezat. De overige zes aan-
deelhouders waren allen Belgen en veelal familie van elkaar. Op 29 mei
1891 overleed de oprichter, F. Heumann, op 54-jarige leeftijd te
Antwerpen. Zijn enige zoon Eugene overleed enige maanden later. De
commanditaire vennootschap werd op 29 juni 1891 omgezet in de
"Amidonnerie Royale, anciennement F. Heumann et Cie, Sociate
Anonyme h Anvers". Alle dertien aandeelhouders waren op dat moment
Belgen.89

87 ) Coumans, 7 Stessegabriek", 7-9, Coumans, 'De Koninklijke Stijfselfabriek te Roosendaal (1869-
1926)', Jaarhoek De Ghulden Rees 45 (1985) 100-101.
88 ) Aangehaald bij Coumans, 'De Koninklijke Stijfselfabriek te Roosendaal'. Jaarboek De Ghulden
Roos 45 (1985) 103; Belgisch Staatsblad nr. 1712, 13-12-1881.

89 ) Coumans, 'De Koninklijke Stijfselfabriek te Roosendaal', Jaarboek De Chidden Roos 45 (1985)
108.
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Naast de stijfselfabriek waren de drie suikerfabrieken in de tweede helft
van de negentiende eeuw de grootste werkgevers. Na een poging in de
Franse tijd om de bietsuikerindustrie van overheidswege te introduceren,
kwam in het midden van de negentiende eeuw deze tak van nijverheid pas
goed van de grond. In 1858 werd de eerste fabriek te Zevenbergen door de
Amsterdamse raffinadeur De Bruijn opgericht, in vergelijking met het
buitenland was dat rijkelijk laat. In de periode 1858-1873 werden er 33
moderne suikerfabrieken opgericht waarin bij benadering f 7.000.000,-
geYnvesteerd werd.90 Van die 33 fabrieken verrezen er maar liefst 22 in
West-Brabant. In Roosendaal waren er in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw drie bietsuikerfabrieken actief. Wie waren nu de initiatiefne-
mers hiervan en hoe was de financiering geregeld?

Mallijn Bakker heeft in zijn onderzoek naar de bietsuikerindustrie een
belangrijke plaats ingeruimd voor de rol van de ondernemer. Zo analy-
seert hij onder andere de oprichtingsakten van 31 suikerfabrieken op lan-
delijk niveau. Op grond hiervan onderscheidt hij bij de vraag naar de
identiteit van de initiatiefnemers en hun financiele achterban drie groe-
pen van betrokkenen: de eerste groep was afkomstig uit kringen van
Amsterdamse industrielen en handelaren; de tweede werd gevormd door
lokale kapitaalbezitters en de derde door Belgische suikerfabrikanten. De
groep van Amsterdamse ondernemers bleek hoofdzakelijk afkomstig te
zijn uit de machine-industrie. Zij hoopten op een nieuwe markt voor een
nieuw produkt: de suikerfabriek met al haar technische installaties. De
tweede groep, die van de lokale kapitaalbezitters, vormde een gevarieerd
gezelschap van notabelen zoals kooplieden, grondbezitters, notarissen en
advocaten. De derde groep tenslotte, die van de Belgische industrielen,
had door de voorsprong van Belgie met deze tak van nijverheid al een aan-
tal jaren ervaring op het terrein van de bietsuikerindustrie en verplaatste
de aandacht naar het noorden. Als een van de factoren bij de introductie
van de bietsuikerindustrie in West-Brabant wijst Bakker op de belang-
stelling van de lokale kapitaalbezitters voor deze nieuwe bedrijvigheid.
Hij veronderstelt dat familiecontacten en onderlinge relaties daarbij een
grote rol speelden. De deelnemers legden zich immers financieel en naar
hun persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor een lange tijd vast.91

Deze veronderstelling is door mij aan de concrete Roosendaalse situatie
getoetst. Wie waren de oprichters en financiers van de drie in Roosendaal

90
) Bakker. Ondernemerschap en vernieuwing. 37; De Jonge, De indwtrialisatie in Nederland, 41-44.

91 ) Bakker, Ondernemerschap en wrnieuwing. 42-43: Zie voor het belang van onderlinge relaties bij fi-
nanciering van ondernemingen in de negentiende eeuw ook: Homburg en Schot, 'Financiers van (le
Nederlandse industrialisatie', Tijd.schrift voor Sociale Geschiedenis 14 (1988) 274-298.
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gevestigde suikerfabrieken, en is er ook een bepaald patroon aanwezig
van onderlinge relaties? Daarnaast zijn de opriehtingsakten die door
Bakker zijn vermeld en waarbij Roosendalers betrokken zijn uitvoeriger
geanalyseerd.92 Wie waren nu de Roosendaalse kapitaalverschaffers.
welk aandeel hadden deze financiers in de bietsuikerfabrieken, welke re-
laties waren er tussen hen onderling en waarom waren zij geynteresseerd?
De bevindingen zijn samengevat en opgenomen in tabel 24 en 25.

De initiatiefnemers van de eerste Roosendaalse suikerfabriek De Ram
& Co waren J.A. de Ram, medicinae doctor en lid van Provinciale Staten
van Noord-Brabant, wonende te Bergen op Zoom, L.Chr. de Geep, even-
eens lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant en wonende te Bergen
op Zoom, (baron) A. de Caters, een 'particulier' uit Antwerpen en J.A.
Laane, koopman en afkomstig uit Roosendaal. Zij traden op als besturen-
de vennoten van de firma. Het kapitaal bestond uit aandelen van f 5.000,-
waarvan er 51 geplaatst werden. Een aantal deelnemers aan de onderne-
ming was geen onbekende van elkaar. Sommige hadden persoonlijke con-
tacten via hun lidmaatschap van Provinciale Staten. De families van
baron De Caters, Laane en Van den Bergh (een ingenieur bij de staats-
spoorwegen te Roermond) waren door huwelijken aan elkaar gelieerd.
Johannes Adrianus Laane en Willem Laane waren broers. Johannes
Laane was gehuwd met een doehter van C.J. Daverveldt, burgemeester te
Wouw, die ook deelnam aan de onderneming, terwijl deze laatste tevens
rentmeester was van baron De Caters.9.3

De firma Ravenswaaij, Fercken, Jdger & Co was een Roosendaalse aan-
gelegenheid, althans vier van de vijf vennoten woonden op het moment
van oprichting te Roosendaal. Overigens was alleen Casparus Fercken
geboortig van Roosendaal. Ravenswaaij woonde in Gorinchem, Jager
kwam oorspronkelijk uit Rotterdam, Scholten van Aschat uit Amsterdam
en Hoffmann Tjaden was in Appingedam geboren. Ravenswaaij, Fercken
en Hoffmann Tjaden waren nederlands hervormd en Jager en Scholten
van Aschat behoorden tot de waalsche hervormde religie. Een aandeel
vertegenwoordigde een waarde van f 5.000,-. Het door de vijf
Roosendaalse' vennoten ingebrachte kapitaal vormde 21% van het totale

geplaatste kapitaal 94 Enige familie- of verwantschapsrelatie tussen hen
ontbreekt. Wel valt op dat ze allemaal tot de hervormde religie behoren.

92 )  Hierbij is uitgegaan van de gegevens zoals die vermeld staan in: Bakker, Ondernemerschap en ver-

nieuu,ing, 251-258. Bijlage A-1.
93 ) GARN, NA, inv.nr. 2528. notaris F.J.H. van Cilse. akte 28-10-1864. nummer 157: voor biografi-

sche gegevens: GARN , bevolkingsadministratie.
94 ) GABoZ, NA, inv.nr. 1327, notaris M. Bax, akte 12-3-1876.
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Tabel 24: Roosendaahejinanciers in de bietsuikerindustrie
Naam firma Maat:chappelijk Geplaatst Aantal Aantal Afkomstig uit Financiell

kapitaal kapitaal oprichters financiers Roosendaa195 deelname

De Ram & Co 300.000.- 255.000,-    4                 24              J.A. Laane, koopman 35.000,-
oprichtingsjaar H.W.Th. Tijdeman,
1864 predikant

vestigingsplaats W. Llane, kassier
Roosendaal P.J.M. uan Weel.

rentenier

Ravenswaaij, Ferrken, 300.000.- 240.000,- 5 5 C.R. Fercken, 50.000.-
Jager & Co koopman
oprichtingsjaar H.B. Jtiger, expediteur
1867 V.E.Ph.M. Scholten

vestigingsplaat< van Aschal.
Roosendaal grondeigenaar

M.E. Hoffmann
Tjaden, lijmfabrikant

Janssens. Van Weel, 300.000,- 190.000,-   6              11            REA. Janssens. 105.000.-
Smits & Co advocaat
oprichting,Jaar P.J.M. van Weel.
1869 rentenier

vestigingsplaat: L uan de Wijgaart.
Roosendaal koopman

LJ. Peeters.
gemeente-ontvanger
G.W. Peeters,
kandidaat-notaris
E.P.A. van Inon.
rentenier
V.J.M. van Weel.
rentenier

Laane. Rogier. 240.000.- 240.000.-   3             12 H.J. Binsfeld. 60.000.-
Daverveldt & Co industrieel
oprichtingsjaar J.A. Inane, koopman
1870 W. Lizaile, kassier

vestigingsplaats
Bergen op Zoom

Jager. Ravenswaaij & Co 300.000.- 100.000.-    4                  4               H.B.J. Jager. 50.000.-
opric·htingsjaar expediteur/
1871 suikerfabrikant

vestigingsplaats A.H.J.C. Duuring.
Gorinchem zonder beroep

Binsfeld, Meeus, Laane 200.000.- 200.000.-   3               12 H.J. Binsfeld, 80.000,-
& Co industrieel
oprichtingsjaar W. &ane. bankier
1875

vestigingsplaats
Werkendam

NV Noord- 1.000.000,- 900.000,-    8                  8               IF. lwiane. bankier 50.000.-
Nederlands(·he
Beetwortelsuiker-fabriek
oprichtingsjaar 1896
vestigingsplaats
Vierverlaten (Gr.)
Bron: notariele akten
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De firma Janssens, Van Weel, Smits & Co was om zo te noemen het
'meest Roosendaalse bedrijf. Niet alleen waren van de elf financiers er
zeven afkomstig uit Roosendaal, ook vijf van de zes besturende vennoten
(Janssens, Van Weel, Van de Wijgaart en de beide broers Peeters) kwa-
men uit Roosendaal. Bovendien waren ze allemaal ook nog eens in
Roosendaal geboren en waren ze op de een of andere wijze met elkaar ver-
bonden! Zo was de gemeente-ontvanger Peeters een broer van de kandi-
daat-notaris (die overigens in 1870 ook optrad als plaatsvervangend ge-
meente-ontvanger). De koopman L. van de Wijgaart was gemeenteraads-
lid van 1864-1896 en de rentenier Prosper van Weel en zijn broer Victor
waren zwagers van Emile van Loon die met hun zuster was gehuwd. Bijna
80% van het geplaatste kapitaal was van deze Roosendaalse financiers af-
komstig. 

De suikerfabriek van Laane, Rogier, Daverveldt & Co werd opgericht
door C.A. Daverveldt, koopman te Heerle (Wouw), J.A. Laane, koopman
te Roosendaal en C.P. Rogier, koopman te Bergen op Zoom. Van de twaalf
financiers kwamen er negen uit Bergen op Zoom. C.A. Daverveldt was een
zoon van de burgemeester van Wouw. Zijn vader had financiele belangen
in de suikerfabriek De Ram & Co te Roosendaal. H.J. Binsfeld, geboren
in Libramont (Luxemburg), lange tijd woonachtig in Bergen op Zoom,
maar in 1870 wonend in Roosendaal, was eveneens bekend met de biet-
suikerindustrie. Hij was in 1864 mede-vennoot van De Ram & Co en di-
recteur van de firma Wittouck te Bergen op Zoom. Verdere verwantschap
bestond tussen de gebroeders Johannes Adrianus (de koopman) en
Willem Laane (kassier) uit Roosendaal. Een van de broers, Johannes
Laane, was gehuwd met de zus van C.A. Daverveldt. Van het (volgestorte)

97kapitaal van f 240.000,- was 25% uit Roosendaal afkomstig.
Van de firma Jager, Ravenswaaij & Co te Gorinchem waren H.B. Jager

en A.H.J.C. Duuring op het moment van de oprichting woonachtig te
Roosendaal, maar beide waren oorspronkelijk van elders alkomstig. De
eerste was in 1827 te Rotterdam geboren en de tweede in 1848 te
Breukelen. De beide andere vennoten, Huibertus Antonie en Gerrit
Ravenswaaij, waren broers en beide afkomstig uit Gorinchem waar de

95 )  Aikomstig is hier bedoeld in de zin van: op het moment van oprichting van het bedrijf woonachtig in
Roosendaal. De cursief gedrukte personen in deze kolom zijn niet alleen woonachtig maar ook in
Roosendaal geboren.
96 ) SA Nassau-Brabant, NA Ossendrecht, inv.nr. 2216, notaris C.G.B. van Nouhuijs akte 31-7-1869;
voor de biografische gegevens: GARN, bevolkingsadministratie.
97 )  GABoZ, NA, inv.nr. 1379, notaris J.F. van Goch, akte 21-4-1870; voor biografische gegevens
GARN, bevolkingsadministratie; Schijven, 'Genealogie Daverveldt'. De Vierschaer 3 (1985) 48-55.
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eerste gemeenteraadslid was. De zoon van Jager was gehuwd met Adriana
Christina Daverveldt. De familie Daverveldt had, in de persoon van haar
vader en broer, evenals Jager en Ravenswaaij financiele belangen in an-
dere bietsuikerfabrieken. Alle vier de vennoten waren overigens van de

nederlandse hervormde religie. Ieder van de vier vennoten nam voor een
98bedrag van f 25.000,- deel aan de onderneming.

In 1875 nam W. Laane deel aan de commanditaire vennootschap
Binsfeld, Meeus, Laane & Co te Werkendam. Het was in feite een overna-
me van de bestaande bietsuikerfabriek Hoffmann Tjaden en Eijdman (ge-
start als Hoffmann Tjaden, De Laat en Eijdman), welke firma in mei van
dat jaar geliquideerd werd. Bij de eerste verkoping bij opbod was F.H.
Eijdman met een bedrag van f 25.000,- de hoogste bieder.99 Bij de twee-
de openbare verkoopdag bij afslag werd de fabriek voor een totaalbedrag

van f 47.000,- gekocht door notaris J.P. Rietstap te Rotterdam als ge-
machtigde van H.J. Binsfeld, suikerfabrikant en wonende te Roosendaal
en A. Meeus, fabrikant te Dordrecht. Daarnaast moesten de voorraden
suiker, steenkolen en dergelijke worden overgenomen voor een bedrag
van f 62.070,03.100 31 Juli 1875 ging de nieuwe vennootschap van start
met als oprichters de twee kopers van de fabriek en W. Laane, bankier uit
Roosendaal. Hun deelname bestond uit 26 aandelen van f 5.000,-.
Binsfeld en Meeus namen deel voor ieder f 65.000,- en Laane voor
f 15.000:. Daarnaast waren er nog negen aandeelhouders die tezamen de
rest van het kapitaal, f 120.000,-, bijeen brachten.101 Familiebanden tus-
sen de financiers bestonden er niet.

De NV Noord-Nederlandsche Beetwortelsuikerfabriek had een totaal

afwijkende structuur van de eerder genoemde bedrijven. Het maatschap-

pelijk kapitaal bedroeg meer dan het drievoudige van dat van de andere
firma's. De ondernemingsvorm was niet langer de vennootschap onder fir-
ma of commanditaire vennootschap, waarbij de (besturende) vennoten

hoofdelijk aansprakelijk waren, maar die van de naamloze vennootschap.
Er waren in totaal een achttal oprichters, alle notarissen of bankiersfir-
ma's die voor derden of voor eigen rekening geld belegden. Ernest Laane,
bankier te Roosendaa1102 trad op namens de firma W. Laane te Bergen op

98)  GA Gorinchem, NA, ongenummerd. notaris M.F. Broo(lzaaijer akte 6-1-1871; voor biogralische ge-

gevens: GARN. bevolkingsadministratie.
99) CA Rotterdam, NNA, inv.nr. 2026. notans J.P.R. Suringar, akte van liquidatie 8-5-1875.

ic*') GA Rotterdam, NNA, inv.nr. 2026. notaris J.P. R. Suringar akte 22-5-1875.

101 ) GA Rotterdam. NNA. inv.nr. 1338. notaris L.P. Rietstap akte 31-7-1875.
102 )  Hij was de tweede zoon van Willem Laane, die in 1860 de bankiersfirma W. Laane oprichtte. Ook

de oudste zoon Antonius Johannes Cornelis Maria was werkzaam in het bedrijf.

122



Zoom en Roosendaal en nam decl voor vijftien aandelen van f 1.000,-.
Hij werd tevens als een van de vijftien commissarissen benoemd.103

Tabel 25: Vennoten bietsuikerbedrijven
Naam firma Aantal Onderlinge Hervormd Provinciale Gemeente- Belgische

financiers familierelatie Staten bestuur nationaliteit

De Ram & Co 24    6          1        4         3        3

Ravenswaaij,Fe,rc·ken,
Jager & Co                                    5                                      5
Janssens,Van WeeK,
Smits & Co 11    6                   1         4        2
Laane. Rogier.
Daverveldt & Co 12     6                                         1

Jager, Ravenswaaij & C o      4        2                 4                                1
Binsfeld. Meeus,
Liane & Co 12     4                                         1
NV Noord-
Nederiandsche
Beetwortelsuikerfabriek        8                                               1

. = onbekend
Bron: notariele akten

Nauw verwant aan de bietsuikerbedrijven waren de kandijfabrieken.
Roosendaal telde aan het einde van de negentiende eeuw twee kandijfa-
brieken: de kandijfabriek Castelot, en de firma Van Gilse en Schul. De
Belgische ondernemer G.L.A. Castelot uit Antwerpen richtte in 1881 een
kandijfabriek op in Roosendaal. Gedurende de hele periode, vanaf de op-
riehting tot aan de verkoop van het bedrijf in 1928, was hij de enige eige-
naar. In 1889 werd de suikerraffinaderij Java opgericht. De firma Van
Gilse en Schul werd in 1896 als vennootschap onder firma opgericht voor
een periode van zeven jaar. 104 Vennoten waren E.F.M. Schul, H.F.M. van
Gilse, V.F.D.M. van Gilse en C.H.M. van Gilse, alle uit Roosendaal af-
komstig. Emile Schul was geboren in Merksem bij Antwerpen en gehuwd
met een dochter van P.E.A. Janssens, een van de opriehters en vennoot
van de bietsuikerfabriek Janssens, Van Weel, Smits & Co. De Van Gilses
waren drie broers, zonen van P.A.G. van Gilse. Het maatschappelijk kapi-
taal bedroeg f 45.000,- waarvan f 15.000,- door Schul werd ingebracht
en f 10.000,- door ieder van de Van Gilses. Blijkbaar had men over de
rentabiliteit van de onderneming geen al te hoge verwachtingen gezien de
bepaling die men opnam om de onderneming te ontbinden indien de ver-
liezen meer dan f 15.000,- zouden bedragen.105 Ook in dit bedrijf blijken

103) GA 's-Gravenhage, NA, inv.nr. 49.44, notaris P.C.L. Eikendaal akte 20-7-1896.
104 )  GARN, NA, inv.nr. [nieuw nr.] 3, notaris H.A.A. Wenning, akte 21-10-1896; De Grondwel, 25-10-
1896.

105 )  GARN, NA, inv.nr. [nieuw nr.] 3, notaris H.A.A. Wenning, 21-10-1896; voor biografische gege-
vens: GARN, bevolkingsadministratie.
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de participanten een, naar de huidige maatstaven gemeten wellicht wat
verre, verwantschapsrelatie met elkaar te hebben. De schoonvader van
Emile Schul was een neef van de moeder van de Van Gilses.

Op basis van dit detailonderzoek naar de bietsuikerbedrijven waarbij
van de betrokken deelnemers-kapitaalverschaffers de biografische gege-
vens nagegaan zijn, blijkt duidelijk dat het merendeel van de financiers
met elkaar'bekend' was. Zij maakten deel uit van bepaalde circuits. Vaak
was er een familie- of verwantschapsrelatie, bij twee bedrijven waren alle
deelnemers hervormd en in een aantal gevallen was er sprake van per-
soonlijke contacten (zoals lid van Provinciale Staten of de gemeenteraad).
Daarnaast blijken bepaalde families of personen in meerdere bedrijven te
beleggen. De beleggers vormen dus een vrij homogeen gezelschap. Dit
blijkt ook uit de samenstelling van de beroepen. Voor het merendeel zijn
het personen uit de bestuurlijke hoek en uit kapitaalkrachtige families
die (groot)grondbezitters waren of 'kapitaal' gemaakt hadden in de han-
del.

De belangstelling voor investeringen in de bietsuikerindustrie lijkt zich
dus inderdaad verbreid te hebben via familie- en persoonlijke contacten.
Sociale relaties speelden - naast de winstverwachtingen die men uiteraard
koesterde over de belegde gelden - de belangrijkste rol bij de deelname in
deze bedrijven. De onderstaande tabel geeft nog eens een overzicht van
de beroepen van de deelnemers aan de bietsuikerbedrijven. 106

Tabel 26: Beroepen van participanten in de bietsuikerbedrijven

grondeigenaar/ koopman kassier/ notaris/ bestuurder overige
zonder beroep bankier advocaat

De Ram &C o         5                     2               2              3             6                 6
Ravenswaaij,
Fercken, Jager
&C o                    1                   3                                                            1
Janssens, Smits,
Van Weel &C o     3                   1                            2            1                4
Laane, Rogier,
Daverveldt &C o    2                   7              1                                            2
Jager, Ravens-
waaij & Co           1                    3
Bron: notariele akten

106 )  Hierbij zijn de vennootschap Binsfeld, Meeus, Laane & Co en de NV Noord-Nederlandsche
Beetwortelsuikerindustrie buiten beschouwing gelaten. Het eerste bedrijf omdat in de notariele oprich-
tingsakte geen verdere gegevens dan de namen van de firmanten zijn opgenomen, en de NV Noord-
Nederlandsche Beetwortelsuikerindustrie omdat de aard van dit bedrijf als naamloze vennootschap to-

taal afwijkt van die van de overige bedrijven.
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Het blijkt dat lokale rijke grotideigeriaren/renteniers maar ook degenen
die in de handel zaten bij de start van de bietsuikerindustrie in West-
Brabant bereid waren te investeren in deze nieuwe bedrijfstak. Het feit
dat in Roosendaal al rond het midden van de negentiende eeuw een verza-
digingspunt bereikt was wat de investeringsmogelijkheden in de land-
bouw betrof en de akkerbouwprijzen bovendien in de jaren zeventig daal-
den, kan deels een verklaring vormen voor de investeringen in de bietsui-
kerindustrie door grondeigenaren en renteniers.

3.5 Stands- en vakorganisaties

Naarmate de industrialisering steeds verder voortschreed en het aantal
arbeiders dat werkzaam was in fabrieken en werkplaatsen toenam, ont-
stond het 'arbeidersvraagstuk'. Kinderarbeid, lange werktijden, lage 10-
nen en slechte huisvesting waren de minder aangename kanten van de
nieuwe ontwikkelingen. De vakvereniging was een manier waarop door de
arbeiders gepoogd werd om de arbeidsomstandigheden te veranderen.

Aanvankelijk waren  :le vakverenigingen louter verenigingen die zich
bezig hielden met het organiseren van gezellige avonden en de vorming
van solidariteitsfondsen. De eerste echte vakverenigingen ontstonden
rond 1870 in Amsterdam onder de typografen, de drukkers en de dia-
mantbewerkers. De socialisten organiseerden zich als eersten, later volg-
den de confessionelen. De katholieken streefden naar stands- in plaats
van vakorganisaties. Zij wilden werkgevers en werknemers in een organi-
satie bijeen brengen.

In Roosendaal kwamen de arbeiders- en vakorganisaties relatief laat
van de grond. Pas rond de eeuwwisseling ontstonden de eerste organisa-
ties. De vakverenigingen hielden zich op de eerste plaats bezig met de
materiele belangen van de leden. De druk van de katholieke kerk en sa-
menleving was goed te voelen. Zo ging de oprichting van een
Timmermansgezellenvereniging niet door louter vanwege het feit dat men
een dergelijke vereniging een socialistisch karakter zou kunnen toeden-
ken. Daarom volstonden de initiatiefnemers met een ingezonden brief in
de plaatselijke krant en een verzoek aan de 'patroons' om een loonsverho-
ging om zo verbetering in hun materiele toestand te brengen.107  Het
spoorwegpersoneel, dat toch een enigszins bijzondere plaats had in de
Roosendaalse verhoudingen, organiseerde zich in een afdeling Roosen-
daal van de Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegambtenaren, die

107) De Grondwet, 18-11-1894.
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ook toegankelijk was voor beambten en werklieden die bij het spoor wer-
ken.108 De sigarenmakers richtten een afdeling op van de Neutrale Vere-
niging van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers. Bij de eerste vergadering
hiervan waren een 35-tal sigarenmakers aanwezig van de fabriek van de
gebroeders Van Wely en kwam het tevens tot de oprichting van een onder-
ling ziekenfonds Vrede Onder Ons.109 Ook het administratief personeel

ging zich organiseren in de Vereniging van Handels- en Kantoorbedienden
van Roosendaal en omstreken, met als voomaamste doel de verbetering
van de materiele omstandighedenlio en het verhogen van de vakbekwaam-
heid door het geven van eursussen zoals bijvoorbeeld stenografe. 111

De echte stands- en vakorganisatie kwam in Roosendaal relatief laat
van de grond. In 1904 werd de Roosendaalse afdeling van de R.K.
Volksbond opgericht. Het was een initiatief van de kerk dat wil zeggen
van de Bredase Volksbond die in 1895 was opgericht. Een jaar na de op-
richting telde de vereniging zo'n zestig leden. Uiteraard genoot de
Volksbond de volle steun van de katholieke notabelen.112 Het was geen

vereniging van uitsluitend arbeiders, ook 'patroons' konden lid worden.
Omdat deze laatsten in de meerdeheid waren, kwam van belangenbeharti-
ging door en voor de arbeiders weinig terecht. In 1913 werd - opnieuw in

navolging van Breda - de Volksbond, onder leiding van een geestelijk ad-
viseur, omgezet in een plaatselijke afdeling van de Gildenbond.113
Daarmee was de'moderne' standsorganisatie in Roosendaal een feit.

§ 4, Dienstensector

4.1 Verzorgingscentrum

Aan het einde van de negentiende eeuw was de dienstensector, gemeten
naar de beroepsbevolking, groter dan de landbouw en de nijverheid.
Onder deze categorie viel de handel en verkeer, het bankwezen maar ook
de horeca en de winkelier. Hier wordt onder de dienstensector verstaan
de 'individuele' dienstverlening als tegenstelling tot de collectieve dienst-

verleningssector zoals de nutsbedrijven en de maatschappelijke voorzie-

ningen.

108 ) De Crondwet, 16-1 en 23-1-1898.
109 ) De Grondwet, 25-3, 22-8-1897 en 23-10-1898.

110) De Grondwet. 2-5 en 27-6-1897.
111 ) De Grondwet, 27-10-1898.
112 )  Laenen, 'De opkomst van de Katholieke Arbeidersbeweging in Breda 1895-1908', Jaarboek De

Oranjeboom 45 (1992) 38-39. Hierin wordt ook verwezen naar de Roosendaaise situatie.

113 ) GARN, Archief R.K. Gildenbond. inv.nr. 1, register van notulen 1913-1918.
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De aanleg van spoorwegverbindingen zorgde ervoor dat diligence-on-
dernemingen hun inkomsten zagen teruglopen. Sommige grotere onderne-
mingen schakelden tijdig over van personenvervoer naar stukgoederen-
vervoer.  Een van de firma's die deze overstap lukte. was de sinds  1796 be-
staande Postwagenonderneming Van Gend & Loos. In diverse plaatsen
met een station schakelde zij particuliere expediteurs in bij de expeditie
en bestelling. Ook in Roosendaal kwam rond 1860 een agent van deze fr-
ma. De zaken gingen voorspoedig want Van Gend & Loos slaagde erin als

contractant van de spoorwegmaatschappijen ook de lokale afnaal- en be-
steldiensten te verzorgen. Bovendien wikkelde de maatschappij indien dit
nodig was ook de douaneformaliteiten af. 114 Overigens waren er rond de
eeuwwisseling naast Van Gend & Loos nog een zestal expeditiekantoren
gevestigd in Roosendaal. Sommige hadden een geregelde dienst op de
omliggende dorpen. De firma Roset reed dinsdag en vrijdag naar Breda en

woensdag en zaterdag naar Bergen op Zoom. 115

Sommige beroepsgroepen zaten tussen de nijverheid en dienstverlening
in. Dit waren de kleine ambachtelijke ondernemers zoals leveranciers van
diensten. Natuurlijk verkochten die kleine ambachtelijke bedrijfjes hun
produkten ook rechtstreeks aan de consument maar hun eerste opzet was
toch de vervaardiging van een produkt waarbij het aanvankelijk gebruike-

lijk was dat de klant eerst zijn bestelling plaatste en pas daarna werd het

produkt op maat gemaakt. Langzaam vond hier een verschuiving plaats
waarbij een specialisatie optrad in die zin dat de produktie en de verkoop
gescheiden werden en nog later zelfs op afzonderlijke lokaties plaats von-
den. De lokale middenstand en het winkelbedrijf ging steeds meer een
functie vervullen voor de omliggende dorpen. Er werd geadverteerd in de
dagbladen en het assortiment artikelen werd steeds breder. Het bankwe-
zen ontwikkelde zich om aan de groeiende kapitaalbehoefte van de biet-
suikerfabrieken te voldoen.

4.2 Middenstand

Het is moeilijk om een goede definitie te geven van de middenstand of
om duidelijk af te bakenen wie of wat daaronder moet worden verstaan.
Over het algemeen verstaat men in de literatuur onder de middenstand of
'kleine burgerij' de ambachtsbazen en winkeliers, de kleine renteniers, de
kleine boeren, de kantoorbedienden en de hoofdonderwijzers. Zij werden

aangeslagen in de hoofdelijke omslag en als ze een bedrijfje hadden in de

114 )  Broos, Ontwikkelingen rondhet spoorwegstation, 1854-1885 (niet gepubliceerd onderzoek).

11.5 )  De Grondwel. 9-5-1880 en 7-4-1901.
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patentbelasting. Hun kinderen volgden betaald onderwijs aan de openba-
re of katholieke school of zaten op een kostschool. 116

In de eerste helft van de negentiende eeuw bestond de middenstand uit
kleine winkeliers, handelaars en ambachtslieden. Meestal werd een win-
kel met een beroep gecombineerd. Vaak waren het kooplieden die ook in
het klein verkochten. Veel winkeliers hadden een kleine werkplaats waar
ze hun produkten vervaardigden en hadden daarbij soms een winkel.
Voorbeelden hiervan waren: de bakker, de schoenmaker, de wagenmaker.
Het aantal winkels was naar verhouding klein. De meeste landbouwpro-
dukten werden rechtstreeks door de boeren aan de consument verkocht
en veel artikelen werden ingekocht op de weekmarkten. Bovendien wer-
den allerlei goederen die later in de winkel op de schappen lagen in het
huisgezin vervaardigd. Zo bakte men het eigen brood en werden vlees en
groenten lange tijd zelf ingemaakt. Het administratief en technisch perso-
neel, de witte-boorden werkers, ontbrak helemaal in de eerste helft van de
negentiende eeuw. 117

Bij de oprichting van de middenstandsvereniging De Hanze in 1903
haalde de geestelijke adviseur van het bisdom Breda de Duitse socioloog
Butcher aan die de middenstander omschreef als "degene die behoort tot
de handeldrijvende stand (...), die in de eerste plaats door den handel zijn
brood verdient en daarenboven zich eenige luxe-uitgaven kan permitee-
ren en eenigszins kapitaal vergaart voor zijne kinderen".118 Blijkbaar
werd de middenstander dus vooral geassocieerd met de zelfstandige on-
dernemer in goede doen.

In 1908 werd een uitvoerige enquete gehouden naar de toestand van de
'handeldrijvenden en industrieelen middenstand'. In Roosendaal werden
bij deze enquete de volgende beroepsgroepen als middenstander geinter-
viewd: bakkers, schoenmakers, wagenmakers, loodgieters, smeden, goud-
en zilversmeden, mandenmakers, stucadoors, behangers en stoffeerders,
apothekers en drogisten, boekdrukkers, huisschilders, kappers, leerlooi-
ers, horlogemakers, aannemers, kleermakers, modistes slagers, bouwma-
terialenhandelaren en kooplieden in 'voorwerpen van woning'.119 Naast
een uitvoerige beschrijving van de gemeente met daarin allerlei aspecten

116
) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht. 196.

117 ) Ibidem, 198.
118 )  Aangehaald door kapelaan H. Schrauwen in zijn redevoering bij de oprichting van de Hanze in
Roosendaal op 27 mei 1903 en opgenomen in De Grondwet, 31-5-1903.
119)  Verslageni,an het onderzoek naar den toestand van den handeldrquenden en industrieelen midden-
stand in de provinfie Noord-Brabant (Amsterdam  1911). De commissie voor de middenstandsenquete
werd ingesteld bij K.B. van 15-9-1908. Verder aangehaald als: Middenstandsenquae 1908.
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die voor het economische leven van belang konden zijn zoals infrastructu-
rele verbindingen, onderwijsvoorzieningen en bank- en kredietwezen
werden aan elke groep ondernemers dezelfde vragen gesteld.
Achtereenvolgens kwamen aan de orde vragen over de uitoefening van
nevenbedrijven, de opleiding van de ondememer, het vaste en bedrijfska-
pitaal, de aanschaf van grondstoffen, werktuigen en machines, informatie
over de arbeidskrachten en -voorwaarden, de verwerking van de grond-
stoffen, de verkoop, de boekhouding en het verenigingsleven.

De rapporteur kwam op grond van zijn onderzoek tot de bevinding dat
de toestand van de handeldrijvende en industriele middenstand in
Roosendaal niet erg gezond was en dringend aan verbetering toe was, ver-
der dat de wetenschappelijke opleiding van de ondernemers weliswaar
voldoende was maar dat er in geen enkele branche sprake was van een
speciale vakopleiding terwijl het bovendien met de boekhoudingen bed-
roevend gesteld was omdat zelfs de meest eenvoudige administratieve
kennis ontbrak. Verder constateerde hij nog dat er de laatste jaren steeds
meer grote winkels in comestibles kwamen in Roosendaal waardoor de
kleine winkeliers hun omzet zagen dalen. Het pijnlijkste miste men ech-
ter het ontbreken van een goede organisatie die voor de belangen van de
middenstand opkwam. Zijn aanbevelingen waren: bevordering van het
verenigingsleven, een betere vakopleiding waarbij ook boekhoudkundige
en handelskennis kon worden opgedaan, bestrijding van oneerlijke con-
currentie waarmee bedoeld werd het ontduiken van prijsafspraken door

120zwartwerkers' en het snel en goedkoop vervolgen van wanbetalers.
Hoewel de enquete ongetwijfeld zinvolle aanbevelingen gaf, waren er

toch ook ontwikkelingen in verschillende branches die niet meer terug te
draaien waren. Zo kregen de schoenmakers steeds meer concurrentie van
marktkramers en venters maar vooral van fabriekswerk dat vaak dezelfde
kwaliteit had maar veel goedkoper was121 en hadden de mandenmakers
soms nauwelijks meer iets te doen omdat manden als verpakkingsmateri-
aal in onbruik raakten. De bietsuikerfabrieken bijvoorbeeld hadden geen
peemanden meer nodig bij het lossen van schepen omdat men loskranen
gebruikte.122 Het behangers- en stoffeerdersambt als zelfstandige onder-

neming verdween omdat dit soort werk door de meubelmakers en woning-
inrichters steeds vaker erbij werd gedaan.123 Ook in de aannemersbran-
che was de toestand niet gunstig. Er waren onder de aannemers veel te

120 ) Middenstandsenquae 1908,445-446.
121 ) Middenstanchenqwte 1908, 402-403.
122 ) MWdenstandsenqutte 1908,416.
123 ) Middenstandsenquae 1908,418.
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veel kleine aannemers die eigenlijk timmerman of metselaar waren en on-
voldoende vakkenis bezaten voor het aannemen van werken maar op deze
manier wel zorgden voor teveel concurrentie. 124

Ofsehoon al enkele jaren tevoren de Hanze als katholieke midden-
standsorganisatie was opgericht, blijkt deze in haar beginjaren weinig ini-
tiatieven ontplooid te hebben. De categorale bonden, later zo kenmerkend
voor het katholieke bedrijfsleven, waren rond de eeuwwisseling in
Roosendaal nog niet lot ontwikkeling gekomen.

4.3 Winkelbedrijf

In een overwegend agrarische samenleving is het vaak moeilijk om een
precieze scheiding te maken tussen winkeliers en ambachtelijke leveran-
ciers. Lange tijd was er dat onderscheid dan ook nauwelijks en werd de
uitoefening van het ambacht en de verkoop van de gemaakte produkten -
al dan niet in een winkel - gecombineerd.

In de eerste helft van de negentiende eeuw bestond het winkelbestand
in Roosendaal voornamelijk uit 'kruidenierswinkels' waarin overigens
een zeer gevarieerd aanbod van produklen verhandeld werd.
Gespecialiseerde winkels waren er nog niet. Zo was in een pand aan de
Bloemenmarkt een winkel, een zevenmakerij en een blikslagerij onderge-
bracht en verkocht men er "ziefte (zeven BuG), hout- en borstelwerk, er-
ten, boonen, juin en aardappels".125

Ook in het midden van de negentiende eeuw was de detailhandel in
Nederland nog nauwelijks ontwikkeld en was de toestand van de winkel-
nering verre van rooskleurig. Het winkelbestand bestond overwegend uit
kleine eenmanszaakjes met een geringe omzet die waren voortgekomen of
werden gecombineerd met een ambachtelijk beroep. Zo verkocht bijvoor-
beeld de kleermaker naaimachines waarbij bij aankoop voor instructies
werd gezorgd. 126 In andere gevallen werd een winkel als nevenberoep uit-
geoefend. De winkeliers ondervonden veel concurrentie van kramers en
straatventers die met hun waren langs de deur gingen. Ook de week- en
jaarmarkten, waar vaak een groot publiek op afkwam, zorgden voor con-
currentie.127 Die ambulante handel had lange tijd - vooral in de agrari-
sche gebieden - een belangrijke deel van de 'markt' in handen. Ook in
Roosendaal werden met regelmaat markten gehouden. Iedere maandag

124 ) ,Uiddenstantisenquete 1908.434.
125 ) GARN, PB, inv.nr. 268, kadaster. oorspronkelijk aanwijzende tafel.
126) De Grondwet, 30-9-1877.
127

) De Jong, De industrialisatie in Nederland, 28.
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was er de weekmarkt waarop maniifacturen, fruit, galanterieen. boter en
eieren verhandeld werden. Tevens was er op elke maandag een varkens-

markt. Op elke eerste en derde vrijdag van de maand werd de veemarkt

gehouden en op de drie eerste vrijdagen van november was er een grote
najaarsveemarkt. In april en september hield men op de vierde woensdag

een paardenmarkt en op zes maart was er de traditionele jaarmarkt.128 Al
die markten trokken veel publiek, ook van buiten Roosendaal. Niet ieder-
een was daar altijd even gelukkig mee. Sommige winkeliers profiteerden
van de markten en zagen op die dagen hun omzet met sprongen omhoog
gaan, anderen daarentegen zagen het tegendeel gebeuren. Zo was het een
aantal Roosendaalse winkeliers - althans volgens burgemeester
Schoonheijt - een doom in het oog dat joden op de maandagse markten,
die zeer druk bezocht werden, hun waren aan de man probeerden te bren-
gen. Hij stelde de gemeenteraad dan ook voor hen van de markt te weren.
Het raadslid Bogers daarentegen meende dat juist de aanwezigheid van
joodse en andere vreemde kooplui bijdroeg tot de grote levendigheid en
drukte op de Roosendaalse markt.129 Overigens was de zaak met deze dis-
cussie verder afgedaan en werden van de winkeliers geen klachten verno-
men.

In het laatste kwart van de eeuw won het winkelbedrijf sterk aan bete-
kenis. Verschillende oorzaken droegen daartoe bij. De produktie van con-
sumptiegoederen in de gezinshuishouding nam, vooral op het platteland,
af. Wat vroeger thuis vervaardigd werd, ging men voortaan in de winkel

kopen. Eerst werden de artikelen die men nodig had gekocht bij de am-
bachtelijke producent zoals de schoenmaker, de grutter, de olieslager, et
cetera, maar steeds meer kwam daarvoor de winkelier in de plaats. De
toenemende fabrieksmatige vervaardiging van allerlei produkten en de
opkomst van merkartikelen zorgde ervoor dat het assortiment van de win-
kelier fiks uitbreidde. Allerlei goederen die voorheen minder bekend wa-
ren, waren nu in de winkel te vinden zoals bijvoorbeeld: vermicelli, ha-
vermout, puddingpoeders, jams en zeeppoeder. Daardoor alsmede door de
verbeterde verkeersverbindingen verkleinde afstand werd de rol van de
winkelier steeeds belangrijker. Bovendien maakten de hier genoemde
omstandigheden de opkomst van het grootwinkelbedrijf in de vorm van
het warenhuis mede mogelijk. Een voorloper in Nederland op dit terrein
was de winkel van Sinkel te Amsterdam die na 1860 eerst herenconfectie.
lingerie en kindergoed verkocht en later ook goedkope meubelen, tapijten
en andere zaken voor de inrichting van het huis. Rond de eeuwwisseling
128 ) Middenstand3enquete 1908,381.

129 )  GARN, PB, inv.nr. 11. register van notulen van de raad 1886-1890, 13-1-1888 en 25-2-1888.
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verschenen op veel plaatsen in Nederland de zogenaamde Franse ba-
zaars, een soort filialenketen naar Frans voorbeeld gefinancierd met
Belgisch kapitaal.130

Het eerste Roosendaalse warenhuis, het confectie-magazijn In De
Gouden Kroon, op de hoek van de Markt en de Stationsstraat, werd in
1894 geopend door S. Ongenaert-Cockx. Hier verkocht men (zelf gecon-
fectioneerde) heren- en kinderkleding, maar ook allerhande stoffen en da-
meskleding.131 Kort na de eeuwwisseling kwamen er de Grands Magasins
du printemps Paris van Jules Jaluzot & Co. 132 en de Grands magasins de la
Bourse Bruxelles, aangeprezen als "de fraaiste en grootste magazijnen van
nouveautds in Belgie", van S. Guillon & Cie.133 In het Warenhuis van
Rotterdam van J.G. Luthin kon men terecht voor allerhande huishoudelij-
ke artikelen. 134

De verbreiding van het winkelbedrijf en de komst van de bazaars ging
gepaard met bouwkundige aanpassingen van de winkelpanden. Sommige
winkeliers hadden een ruime sortering van allerlei uiteenlopende artike-
len en anderen waren juist gespecialiseerd in een bijzondere branche,
maar beiden wilden graag hun produkten laten zien aan het winkelend
publiek. Dat betekende dat etalages belang«ik werden. Ook reclame en
advertenties werden nadrukkelijker gebruikt om nieuwe produkten onder
de aandacht te brengen of om de waren aan het potentiele publiek aan te
prijzen.

Rond het midden van de eeuw waren er in Roosendaal globaal gespro-
ken twee soorten winkels te onderscheiden: de kruidenierswinkels met
als assortiment tabak en sigaren, kruidenierswaren, kristal, porselein,
glas- en aardewerk, en 'galanterien' en de manufactuurzaken waar men
terecht kon voor band, garen, sajet, laken, duffel en diverse andere stof-
fen.135

Al vrij snel bleek er echter toch ook vraag te zijn naar gespecialiseerde
produkten. Zo was er voor A. Buijsen van hotel De Zwaan blijkbaar een
markt om zijn vaardigheden ook buitenshuis te vertonen en als traiteur op
te treden. Hij verzorgde tenminste regelmatig koude maaltijden en diners
bij tentoonstellingen en festiviteiten.136 Ook horlogemakers voorzagen in
een behoefte. A. Somers herstelde en verkocht allerlei soorten uurwerken.
130) Brugmans, Paardenkrachten mensenmaitt. 377-381.
131 i De Grondwet, 12-1-1918.
132) De Grondwet, 3-4-1902.
133 ) De Grondwet, 28-10-1908.
134) De Grondu'et, 13-2-1907.
135 ) De Rosendaalsche Courant, diverse advertenties 1863-1865.
136) De Rosendaalsche Courant, 19-9-1863.
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De prijzen van nieuwe uurwerken varieerden van f 3,- voor een klok tut
f 42,- voor het goedkoopste gouden ankerhorloge.137

Die specialisatie van het Roosendaalse winkelbedrijf nam in de loop
der tijd en met name vanaf ongeveer 1870 langzaam maar zeker toe. Er
kwamen diverse wijn- en likeurhandels zoals die van P.J.
Raaijmaakers138 en van de wed. Van de Ven & Zoon.139 Bernhard
Schoonheijt, de zoon van de burgemeester, begon als agent van de
Mechelse likeurfabriek Wauters De Busscher14(' en een aantal jaren later
had hij zijn eigen distilleerderij De Moriaan en een goed lopende dran-
kenhandel met een ruim gesorteerd aanbod van allerlei soorten likeuren
zoals punch van beertje, orange trippel sec, anisette de Bordeaux,
Curacao extra dry en blanc, creme de persicot, kersenbrandewijn, punch
au rhum en au citron, Jamaica rum, Friese boerenjongens, orange bitter
en cognacs. De prijzen liepen uiteen van f 3,50 per fles voor de goede

141cognacs tot f 0,65 voor de gewone likeur.
M. van Lieshout was al in 1852 een 'pianofabriek' begonnen. Hij lever-

de uitsluitend piano's van eigen fabrikaat "in elken verlangden stijl en
houtsoort". Volgens zijn advertenties waren de door hem gebouwde
piano's de enige van Nederlands fabrikaat die op de wereldtentoonstellin-
gen van Parijs en Antwerpen bekroond waren. Ook verhuurde hij
piano's.142 A. Tierolff, muziekleraar, opende in 1899 zijn muziek- en in-
strumentenhandel.143

G. Wildschut prees, naast de tabak, sigaren en wijnen die hij verkocht,
zijn Indische specerijen aan 144 en postzegels, "ook van buiteneuropeese

145landen", waren te koop bij Gerard Hartmans.
Naast de verkoop van allerlei gespecialiseerde produkten begon de win-

kelier zieh ook te richten op kinderen als specifieke doelgroep. W.
Driesen opende in 1871 een nieuwe winkel waarin hij kinderspeelgoed
verkocht146 en A. Somers begon naast zijn broodslijterij een handel in
'quincallerien'(ijzerwaren) maar verkocht ook kinderspeelgoed dat blij-
kens zijn advertenties bijzonder geschikt was als St. Nicolaascadeau. Zijn

137 ) De Rosendaaische Courant, 8-2-1863.

138 )  De Grondwet, 4-5-1873.

1.39 ) De Crondwet, 6-11-1873.
140) De Crondwet, 30-12-1877.

141 ) De Crondwet, 28-11-1897.

142 ) De Grondwet, 10-9-1912.

143 ) De Grondwet. 30-9-1899.

1*' ) De Grondwet, 26-1-1884.
145 ) De Crondwet, 9-3-1893.
146) De Grondwet, 30-11-1871.
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.assortiment bevatle onder andere locomotieven. rijtuigen, geweren, sa-
„ 147bels, doozen timmermansgereedschap, poppen in allerlei soorten enz.  .

Ook de gezusters Somers verkochten kinderspeelgoed. Zij adverteerden
met een grote sortering "poppen, wagens, verschillende nieuwe soorten
jongensspelen, alsook eene oversehoone collectie surpriesen, waaronder
vele koddige St. Nicolaascadeaux voor groote en kleine kinderen".148
Waarschijnlijk werd er toch veel gekocht met dit kinderfeest want zij
hoopten "evenals vorige jaren met een druk bezoek vereerd te worden".149
Ook P.N. Raaijmaakers (con iseur en cuisinier) had voor het
Sinterklaasfeest een gerichte actie in de vorm van "suikenverken, choco-
ladefiguren, letters, harten, borstplaten met verschillende smaken, marse-
pain harten, cartonages, etc."15(' Zelfs de juwelier P.A. Kuijpers adver-
teerde met St. Nicolaascadeaus. 151

Zeker aan het einde van de negentiende eeuw was Roosendaal voor de
bewoners van de omliggende landbouwdorpen hdt centrum waar ze hun
inkopen deden. De meeste grossiers en winkeliers waren voor een belang-
rijk deel afhankelijk van deze klandizie.152 Er kwam meer aandacht voor
de verschillende marktsegmenten. Heren- en damesconfectie werd niet
meer door elkaar in een winkel verkocht, maar er kwamen zaken waar
men terecht kon voor dameskleding en andere waar herenkleding ver-
kocht werd. Of anders was de winkel op zijn minst verdeeld in een heren-
en damesafdeling. Er werd ook gericht geadverteerd voor bijvoorbeeld da-
messtoffen, kinderpakjes, jongensbloesen en -broeken, japonstoffen,
dienstbodenschorten, et cetera.153 Hoeden en petten werden verkocht
door S. Braat,154 de hoedenzaak Smeets & Darcis adverteerde met 'eerste
communiehoedjes en bij De Haan-van den Muijsenbergh had het win-,155

kelend publiek keuze uit "groote en exquise collecties allerprachtigste
chales (long), (..) foulards voor dassen, zakdoeken, enz., zwarte en ge-
kleurde zijde".156

Overigens gingen Roosendalers ook buiten hun eigen plaats winkelen
en inkopen doen. De firma New-England met twee vestigingen in

147 ) De Grondu,et. 17-11-1870.
148 ) De Grondwet. 25-11-1880.
149 ) De Grondwet, 25-11-1880.
1.50 j De Grondwet, 5-5-1889.
151 ) De Grondu,et.]3-11-1902.
152 ) Middenstandsenquete 1908,381.
153 ) Bijvoorbeeld De Grondu,et. 15-3-1896.
154

) De Grondivet, 7-4-1878.

155 ) De Grondwet, 12-3-1882.
156 ) De Grondwet, 3-8-1871.
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Antwerpen bijvoorbeeld plaatste wekelijks bijna paginagrote advertenties
in De Grondwet met uitgebreide informatie over de nieuwste artikelen en
ontwikkelingen op modegebied. 157

Aan het einde van de eeuw vormde de opkomst van het grootwinkelbe-
drij f een bedreiging voor de talrijke kleine winkeliers. Daarnaast kwam in
tal van plaatsen de coOperatieve verbruiksvereniging op. Deze probeerde
door rechtstreekse en gezamenlijke inkoop voordeel te bieden aan de con-
sument. De winkelier zag daardoor zijn winstmarge dalen. De meeste door
arbeiders opgerichte winkelverenigingen kenden door het gebrek aan er-
varing en het gemis aan organisatorische kennis van de oprichters slechts
een kort leven. In 1876 werd in Den Haag de cooperatieve winkelvereni-
ging Eigen Hulp opgericht. Aanvankelijk liet deze vereniging, die dis-
trictsgewijze over het land verspreid was, geen loonarbeiders toe en pas-
seerde men alleen de winkelier als tussenpersoon maar enkele jaren later
ging men ertoe over om zoveel mogelijk rechtstreeks bij de fabrikant te
kopen. Rond 1900 fabriceerde de vereniging zelfs bepaaide produkten
zelf. Na het succes van Eigen Hulp ging men ook van socialistische, pro-
testantse en rooms-katholieke zijde cooperatieve verenigingen oprichten.
Ook in Roosendaal kwam de coilperatieve vereniging Eigen Hulp - zij het
moeizaam - van de grond. 158

Naast de opkomst van het grootwinkelbedrijf en de coilperatieve win-
kelvereniging kampten de winkeliers nog met een aantal interne proble-
men. Op de eerste plaats waren er de openingstijden. De winkels waren
bij wijze van spreken praktisch dag en nacht open. Openingstijden van
acht uur 's morgens tot tien uur's avonds waren heel gewoon. 's Zaterdags
waren de winkels vaak nog langer geopend terwijl de zondagssluiting ta-
melijk ongebruikelijk was. Wat de dienstverlening betrof: winkeliers wa-
ren gewend om aan hun klanten langdurig krediet te geven. Jaarlijkse af-
rekeningen waren heel gewoon. Zij betekenden voor de winkeliers vaak
moeilijke invorderingen en flinke renteverliezen. Tenslotte was er nog de
onbekendheid met het op een goede manier administreren van inkomsten
en uitgaven. Bij de meeste winkeliers was dit een onoverzichtelijk geheel
zodat een snel zicht op het renderen van de zaak totaal ontbrak.159

Er waren ook wel enkele succesvolle ondernemers in Roosendaal die
met de veranderingen meegingen. Een van hen was'Pietje Braat'. In okto-
ber 1836 begon hij een manufacturenzaak aan de Markt en na een aantal

15;
)  Bijvoorbeeld De Grondwet, 27-4-1899.

158 )   Zie voor het ontstaan van de vereniging Eigen Hulp hoofdstuk VI onder paragraaf 6 nieuwkomers
en toenemende spanningen.
139 ) De Grondwet, 24-5-1903.
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uitbreidingen en een grote nieuwbouw in 1927 was zijn zaak bij het hon-
derdjarig bestaan in 1936 uitgegroeid tot een van de grootste winkels in
de regio en werkten er vijftig man personeel. Het manufactuurstadium
was toen al lang verlaten.160 Hem en zijn zonen, die hem in de zaak op-
volgden, was de oversehakeling van eenmanszaakje naar grootwinkelbe-
drijf en de aanpassing aan de nieuwe eisen van de tijd goed gelukt.

4.4 Kassiers en bankiers

In 1860 richtte Willem Laane161, zoon van een grossier in koloniale wa-
ren, een kassiersbedrijf op. De firma ontwikkelde zich voorspoedig en met

ingang van 1 januari 1879 kreeg hij het correspondentschap derde klasse

van de Nederlandsche Bank. Elfjaar later werd dit opgewaardeerd tot een
correspondentschap eerste klasse. Het Roosendaalse correspondentschap
ressorteerde onder het agentschap Dordrecht. Het was van grote beteke-
nis omdat dit het rechtstreeks disconteren van handelspapier en het bele-
nen van effeeten mogelijk maakte. Laane groeide uit tot de belangrijkste
bankier van West-Brabant. In 1884 blijkt uit een verslag van de
Nederlandsche Bank dat hij "zich in een zeer uitgebreide clienteele mag
verheugen". Zijn twee oudste zonen, Antonius J.C.M. en Ernest E.M.C.
namen door ziekte van hun vader min of meer noodgedwongen in het be-
gin van de jaren negentig deel aan het bedrijf. Dit was niet overbodig want
de zaken gingen zo voorspoedig dat in 1894 onder leiding van Ernest een
bijkantoor in Bergen op Zoom werd opgericht. In 1902 kwam er een bij-
kantoor in Oudenbosch en later volgden nog vestigingen in Goes, Yerseke
en Tholen.162 In die tijd was dit in Noord-Brabant voor een particulier
bankier uitzonderlijk omdat dit soort figuren in het algemeen sterk lokaal
gebonden waren. Laane had hoofdzakelijk contacten met de bietsuikerin-
dustrie. Dit is niet zo verwonderlijk omdat de bietsuikerindustrie relatief
maar ook absoluut de enige bedrijfstak was die kapitaalintensief opereer-
de. Naast de bietsuikerindustrie deed hij zaken met de kandijfabrieken,
een aanverwante bedrijfstak, en met meelfabrieken in het buitenland.

De tweede bankiersfirma in Roosendaal werd in 1878 door J. Luijkx163

opgericht. Net als de firma Laane richtte hij zijn activiteiten hoofdzakelijk
op de kredietverstrekking aan bietsuikerfabrieken.164 In 1889 ging hij

160 ) De Crondwet, 30-9-1936. De Firma Braat bestaat een eeuw.

161  ) Willem Laane was van 1863-1893 lid van de gemeenteraad,

162 )  Van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabam, 200-204; voor biografische gegevens: GARN, bevol-

kingsadministratie.
163) Johannes Petrus Gerardus Luijkx was van 1888-1893 lid van de gemeenteraad.
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een vennootschap aan met zijn zwager, S.L.J.M. van Hasselt uit Bergen op
Zoom, onder de naam J. Luijkx.165 Na zijn overlijden in 1893, door een
ongelukkige val van zijn paard, zette zijn vrouw samen met haar broer,
S.L.J.M. van Hasselt. de zaak voort. Deze firma J. Luijkx, zoals de bank
ook na 1893 bleef heten, breidde zich na 1900 met een aantal nevenvesti-
gingen in Dinteloord, Etten-Leur, Fijnaart, Oudenbosch, Steenbergen en
Goes uit. 166

De derde bankiersfirma die in de negentiende eeuw in Roosendaal van
de grond kwam, was de in 1893 opgeriehte Firma P.A.G. van Gilse167 &
Zonen. In 1894 werd de firma als rekening-couranthouder toegelaten tot
het agentschap van de Nederlandsche Bank te Tilburg. Ook deze firma
bouwde in de eerste decennia van de twintigste eeuw een netwerk van bij-
kantoren op in Dinteloord, Fijnaart, Klundert, Oud Gastel, Steenbergen
en Zevenbergen. Evenals de firma's Laane en Luijkx waren de hoofdacti-
viteiten gericht op de kredietverlening aan de bietsuikerindustrie. De
derde generatie tenslotte kon het bedrijf niet meer in stand houden. De

crisisjaren, de stijgende kredietbehoefte van de bietsuikerfabrieken en de
financiele vervlechtingen tussen de familieondernemingen te weten de
kandijfabriek, de wijnhandel en de Maatschappij tot Exploitatie van
Onroerend Goed, werden het bankbedrijf te veel. In mei 1935 kon de
bank niet meer aan zijn verplichtingen voldoen en in 1936 werd het fail-
lissement uitgesproken. 168

Aan het einde van de negentiende eeuw kwam er nog een vierde kas-
sierskantoor in Roosendaal, namelijk een bijkantoor van de kassiersfirma
Van Loon & Zonen uit Bergen op Zoom. Een van de zonen, Chr. van Loon
werd in 1897 kantoorhouder van de Roosendaalse vestiging. 169

De activiteiten van de kassiers- en bankiersfirma's in Roosendaal waren
hoofdzakelijk gericht op de Westbrabantse bietsuikerindustrie. Dit was
niet zo verwonderlijk omdat het kleinbedrijf in Roosendaal domineerde
en weinig behoefte had aan kapitaal. De Jonge constateerde al dat het
kleinbedrijf - rond het midden van de negentiende eeuw in Nederland het
overheersende type bedrijf - meestal zelf in de behoefte aan bedrijfskapi-

164)  Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnieipunten, 85.
165 ) De Grondwet, 3-3-1889.

166 )  Van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant, 230-232; voor biografische gegevens: GARN, bevol-
kingsadministratie.
167 )  P.A.G. van Gilse was van 1850-1897 wethouder.

168 ) Van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant, 252-253; De Grondwet, 7-1-1936. Het faillissement
der Bankfirma P.A.G. van Gilse en Zonen.

169)  Van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant, 255-256.

137



taal kon voorzien. Voor zover het eigen kapitaal niet toereikend was, werd
een beroep gedaan op familieleden of bevriende relaties. Pas in het groot-
bedrijf kregen de investeringen in vaste activa en voorraden een zodanige

grote omvang dat die (le kapitaalkracht van de kring van familieleden en
relaties te boven ging.170 Van den Eerenbeemt benadrukte in zijn studie
over het Brabantse industriele bedrijf nog eens de zeer geleidelijke ont-
wikkeling van het bedrijfsleven in deze provincie. Hij onderscheidt een
ontwikkeling in een drietal stadia.171 Aanvankelijk, aan het begin van de
negentiende eeuw, was er sprake van een huisindustrieel systeem waarbij
de ondernemer slechts een gering aantal mensen in dienst had, geen kapi-
taalgoederen bezat en door de inschakeling van thuiswerkers zeer flexibel
kon werken. Hieruit ontwikkelde zich het manufactuurstadium waarbij de
ondernemer arbeiders in een werkplaats bijeenbracht en de fabricage
concentreerde in een centrale bedrijfsruimte. Dit vergde een beperkte fi-
nanciele investering in werkruimte en apparatuur, maar ingrijpende ver-
nieuwingen in de wijze van produceren bleven achterwege. De derde fase
tenslotte was die van de mechanisering. De inschakeling van nieuwe
energiebronnen als stoomkracht, petroleum en gas zorgde ervoor dat gro-
tere investeringen dan voorheen nodig waren voor de aanschafvan techni-
sche apparatuur.

Maar de mechanisering in Roosendaal kenmerkte zich vooral door de
kleinschaligheid. Het waren overwegend kleine bedrijfjes die gebruik
maakten van krachtinstallaties met een beperkt aantal p.k.'s.
Gecompliceerde, grote en daardoor ook dure machines waren bij de
Roosendaalse bedrijfjes niet in gebruik. De uitzonderingen hierop vorm-
den de stijfselfabriek Heumann, de bietsuikerindustrie en de daaraan
verwante bedrijven zoals de kandijfabrieken en de suikerraffinaderijen.
Dit betekende dat de kapitaalbehoefte van de Roosendaalse ondernemers
vrij beperkt was. In deze relatief kleine financieringsbehoefte kon worden
voorzien door familiekapitaal of via persoonlijke relaties. Dit is er de oor-
zaak van dat er in Roosendaal pas laat kassiers- en bankiersfirma's wer-
den opgericht en dat hun werkterrein hoofdzakelijk lag bij het grootbe-
drij f of meer conereet de bietsuikerindustrie.

Het valt op dat alle banken in de negentiende eeuw handelsbanken zijn,
gericht op de verstrekking van kredieten aan ondernemers. Op zich is dit
natuurlijk niet zo verwonderlijk want aanbod van 'kleine spaarders' was
er niet of nauwelijks. Degenen die enig kapitaal bezaten belegden dit zelf
in eigen projecten of konden het via hun netwerk van relaties gemakkelijk
170 ) De Jonge, De industrialisatie in Nederland, 299.
171 )  Van den Eerenbeemt, Ontu;·ikkelingslijnen en scharnieipunten, 60-70.
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elders onderbrengen waar rendement te verwachten viel. En natuurlijk
werd een deel besteed aan investeringen in de (verre) toekomst: 'het doen
van goede werken', de caritas waarvoor men later de beloning dacht te
krijgen. Kloosterinstellingen en congregaties met voor elk wat wils kon-
den altijd financiele bijdragen gebruiken. De gewone man was allang blij
het hoofd boven water te kunnen houden en aan sparen dacht hij al hele-
maal niet.

Toch waren er zelfs in Roosendaal blijkbaar lieden die specifieke opvat-
tingen hadden over het nut van spaarbanken voor de werkende stand. In
een ingezonden artikel in de .plaatselijke krant 'Rosendaal's belangen.
Een Spaarbank', geeft de helaas anonieme auteur aan waarom een spaar-
bank in Roosendaal volgens hem van wezenlijk belang is. Bovendien
noemt hij een aantal redenen waarom er door de werkende stand niet ge-

spaard wordt. Volgens de auteur kweekt een spaarbank de geest van
spaarzaamheid aan en bevordert "werkzaamheid en ordelievendheid".
Uiteraard is de arbeidende klasse daar zelf niet toe in staat, maar moet ze
door hen die "het w61 meenen met de werkende klasse" daartoe worden

opgevoed. Het is duidelijk wiens belangen de auteur behartigt, want zo
schrijft hij, als de arbeiders wat bezitten, hoeft men niet bevreesd te zijn
voor verstoring van de rust want "wie wat bezit, (...) heeft zelf wat te verlie-
zen". De verklaring voor het feit dat arbeiders niet spaarden, lag, nog
steeds volgens onze auteur, voor de hand: het werkvolk kreeg te veel geld
ineens en er was geen spaarbank dus kon er niet gespaard worden.172 Het

is duidelijk dat de inzender van dit kranteartikel ver af stond van het da-
gelijkse leven van het gewone volk en de omstandigheden waarin het
grootste gedeelte van de Roosendaalse bevolking zich bevond. Een kloof
die maar moeizaam overbrugd zou worden.

4.5 Expediteurs

In de eerste helft van de eeuw was er overwegend plaatselijk vervoer en
verder waren er enkele, onregelmatige vracht- en diligencediensten naar
de omliggende plaatsen. Kort na het midden van de negentiende eeuw
kwam er, met name door de aanleg van de spoorwegverbinding, wat meer
structuur in het wegvervoer en de verbindingen met de directe omgeving.
In 1854 ging er een 'omnibusdienst' voor personen tussen Roosendaal en

Bergen op Zoom van start, die in 1860 concurrentie kreeg van een nieuwe
onderneming. Een jaar later werd deze overigens al weer opgeheven we-

172 ) De Grondwet, 21-9-1871.
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gens gebrek aan belangstelling, en toen eind 1863 de spoorweg tussen
Bergen op Zoom en Roosendaal werd geopend, verdween ook de oudste
verbinding. In 1862 richtte J. van de Kar een vervoersdienst op voor reizi-
gers en goederen tussen Steenbergen en Roosendaal op maandag, woens-
dag en zaterdag. Tussen Roosendaal, Breda en Bergen op Zoom waren
sinds 1857 twee vrachtkardiensten in bedrijf en vanaf 1877 exploiteerde
G. van Sprundel een vervoersdienst tussen Oud Gastel en Roosendaal. 173

Toch ging het wegvervoer in deze vorm - ondanks prijsverlagingen -
achteruit. De traagheid van deze vorm van transport en de mogelijkheid
om tramwegen aan te leggen zorgden voor de achteruitgang van het ver-
voer met paard en wagen op (le wat langere afstanden. Daarnaast kwamen
er gespecialiseerde bedrijven die niet alleen zorgden voor het feitelijke
transport maar ook alle andere bijkomende zaken regelden. Door de over-
name van de Grand Central Belge door de Staatsspoorwegen in 1880 nam
de hoeveelheid goederen die via Roosendaal vervoerd werd substantieel
toe.

"
De aanwijzing van Roosendaal als expeditie- en betalingskantoor voor

goederen in- en uitgaande langs de spoorweg Antwerpen-Rotterdam" eind
1854 was van groot belang omdat daardoor voortaan alle douane-activitei-
ten hier afgewikkeld konden worden. Al vrij snel vestigden zieh expedi-
teurs. A. Damen uit Bergen op Zoom betrok in 1857 een pand op de hoek
van de Oude Vughtstraat en Stationsstraat. Hij trad tevens op als agent
van de Nederlandsch-Belgische Spoorwegmaatschappij. Hetzelfde jaar
vestigden zich aan de Stationsstraat H.B. Jager (nederlands hervormd en
afkomstig uit Rotterdam) en J. Elzerman (evangelisch luthers en eveneens
afkomstig uit Rotterdam) als zelfstandige ondernemers. In 1862 liet de
Bredanaar A.C. van der Vleet een woonhuis met kantoor bouwen aan de
Oude Vughtstraat. In 1874 vertrok hij als 67-jarige weer naar zijn geboor-

teplaats. De Oude Vughtstraat, dicht bij het station, bleek een aantrekke-
lijke lokatie want in 1864 startte J.H. van Horsigh, afkomstig uit
Oosterhout. daar eveneens zijn onderneming als commissionair en expe-
diteur. Verder waren rond 1880 nog als expediteur werkzaam Ch.J.
Daverveldt. gevestigd aan de Stationsstraat, later aan de Dwarskade,
Th.N.J. van Wely, die zijn kantoor hield aan de Stationsstraat, en
G.H.E.F. Schrieck, aan de Dwarskade. Zij waren allen afkomstig uit
Bergen op Zoom. 174

1,3 ) Broos, Geschiedenis derspooru,egen, 69-71.
174 )  Bmos. Ontwikkelingen rondhet spoom,egstation, 1854-1885, aangevuld met biografische gegevens
uit de bevolkingsregisters.
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Ook de firma Van Gend & Loos had vanaf 1865 een nevenvestiging in
Roosendaal. De eerste jaren werd de firma vertegenwoordigd door Ch.J.
Daverveldt en later door J. Elzerman. Omdat beiden de belangen van hun

eigen bedrijf lieten prevaleren boven hun agentschap werd in 1871 de uit
175Doesburg afkomstig D.F. Heijdeman als directeur aangetrokken.

Het belang dat de gemeente hechtte aan deze sector bleek in 1880 toen
door de overname van de door de Belgische onderneming geexploiteerde
lijn Rotterdam-grens er geruchten gingen dat de douane-activiteiten naar
Nispen verplaatst zouden worden. De Roosendaalse raad richtte zich tot

het rijk en liet weten dat die verplaatsing voor de gemeente de "allerna-
deeligste gevolgen kon hebben. Immers de expeditiehandel (...) zou ge-
heel verdwijnen; de talrijke expediteurs met hunnen klerken en werklie-
den, de ambtenaren der douanen, de visiteurs tezamen eenige honderden
zielen, zullen Roosendaal moeten verlaten".176 In hetzelfde schrijven
wees men er nog op dat er ten noorden van het bestaande station voldoen-
de beschikbare terreinen lagen voor uitbreidingen of zelfs om een geheel
nieuw stationsgebouw op te richten. Deze inspanning van de gemeente
laat het belang zien die de expeditieondernemingen met hun uitstraling
hadden voor de lokale economie in de laatste decennia van de negentien-
de eeuw.

4.6 De Hanze

Zoals de norbertijn Gerlacus van den Elsen de emancipator was van de
Brabantse kleine boer, zo was een andere norbertijn J. Nouwens de drij-
vende kracht achter de totstandkoming van de katholieke middenstands-
organisatie. In 1902 werd in het bisdom 's-Hertogenbosch de R.K.
Vereeniging voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand
'De Hanze' opgericht. Spoedig werd dit voorbeeld in andere bisdommen
gevolgd. De Hanze breidde zich snel uit: Breda volgde in 1903, Utrecht in
1908, Roermond in 1913 en Haarlem in 1914.

De naam Hanze verwees naar het verbond van de Noordeuropese han-
delssteden en riep associaties op met het glorieuze katholieke verleden,
de middeleeuwen. Het paste in de trend van de tijd met zijn hang naar de
neogothiek aan het einde van de negentiende eeuw, de stijl waarin de vele
nieuwe kerken gebouwd werden die toen op tal van plaatsen op het
Brabantse land verrezen.

175 ) Idem.

176)  GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 9, register van notulen van de raad 1876-1881, 26-8-1880.
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Het doel van de Hanze was om de belangen van de katholieke midden-
stand te behartigen. De verenigingen waren plaatselijk georganiseerd en
verenigden zich op diocesaan niveau in bonden.177 In 1902 werd er ook
een spaar- en voorschotbank opgericht onder de naam Hanzebank met als
doelstelling krediet te verstrekken, gelegenheid te geven tot sparen en als
bank op te treden. 178

Ook in Roosendaal ontstond er door initiatieven van het bisdom Breda
een r.k. middenstandsvereniging. Op 4 februari 1903 was in Breda de
diocesane bond, de R.K. Vereeniging van Neringdoenden De Hanze. op-
gerieht. Enkele maanden later, op 27 mei, werd in Roosendaal een bij-
eenkomst gehouden in het verenigingsgebouw van De Unie.
Vooruitlopende op die vergadering werd in een uitgebreid kranteartikel
nog eens duidelijk uiteengezet wat het belang was van een dergelijke ver-
eniging waarin middenstanders zich organiseerden.179 Op de bijeenkomst
zelf waren ongeveer vijftig belangstellende middenstanders aanwezig. De
gastspreker was de geestelijk adviseur van de Bredase diocesane bond,
kapelaan H. Schrauwen. Het tweeledig doel van de Hanze was: een verbe-
tering van de toestand van de handeldrijvende middenstand en als katho-
lieke bond de katholieke beginselen voorstaan en uitdragen. De achterlig-
gende redenen voor de oprichting van de Hanze waren vooral de dreiging
van het socialisme en de opkomst van de grote warenhuizen. De geestelijk
adviseur began zijn inleiding met een korte verklaring van de rol van de
clerus, waarin hij erop wees dat het initiatief om middenstanders in een
katholieke vereniging samen te brengen was uitgegaan van de bissehop
en dat het zijn taak was "een waakzaam oog te houden (...) opdat er in de
statuten niets insluipe wat met de katholieke belangen zou strijden". Zijn
rede was in feite een grote aanval op het socialisme en het kapitalisme, de

twee vijanden van de handeldrijvende middenstand. De kerk venvierp
ook de neutrale bonden want neutraliteit, zo wees de praktijk uit, ontaard-
de in ongeloof en iedere vereniging die neutraal was, werd langzaam so-
cialistisch. Ook een christelijke bond kon geen goedkeuring krijgen in de
ogen van de kerk. De Hanzebond moest een bond zijn "waarvan uitslui-
tend katholieken lid konden worden met uitsluiting van andersdenken-
den-.180

177 )  Rogier. /n trilheid herboren. 477.
178 1  Dekkers. 'Opkomst en ondergang van de Hanzebank', Xoordbrabants Hivorisch Juarboek 9 i1992)
47.

179 )  De Crondu·et. 24-5-1903.
If*) ) De Grondu·et. 31-5-19()3.
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Op de eerste echte vergadering van de Roosendaalse bond werden tot
bestuursleden gekozen: als voorzitter Ant. Braat, winkelier aan de Markt,
vice-voorzitter Ant. van de Biggelaar, koffiebrander en winkelier aan de
Achterstraat, secretaris Aug. van Poll-Suijkerbuijk, uitgever van de plaat-
selijke krant De Grondwet, penningmeester A.C. Roset die een kruide-
niershandel had op de hoek Molenstraat-Damstraat en als bestuurslid
(:odefridus Konings, gehuwd met een zus van de penningmeester en eige-
naar van een ijzerhandel. Deze laatste was tevens diocesaan bestuurs-
lid. 181  Pastoor de Groot  van de  St. Jansparochie. ook  een  norbertijn. werd
benoemd tot geestelijk adviseur. De kosten van het lidmaatsc·hap bedroe-
gen f 1,- per jaar, waarvoor men om de veertien dagen de Hanzebode
kreeg thuisgestuurd. Verder was er nog een intreegeld van f 0,50 ver-
schuldigd. Op het einde van die eerste vergadering telde de nieuw opge-
richte vereniging 32 leden.182

Naast de principiele uitgangspunten waren er een aantal belangrijke
pi·aktische zaken waarvoor een middenstandsvereniging goede diensten
kon bewijzen. De problemen waarmee de middenstand rond de eeuwwis-
seling te kampen had waren immers niet gering. Er was een schrikbarend
gel)rek aan theoretische kennis op het terrein van bedrijfsvoering en het
bijhouden van de administratie, er waren de bijna onbeperkte opening-
stijden, de praktisch ongelimiteerde kredietverlening aan klanten en de
grote onderlinge concurrentie. Het was dan ook terecht dat die zaken de
eerste aandaeht kregen van de nieuwe vereniging, waarbij het weI opvalt
dat het meeste belangstelling van de Roosendaalse bond uitging naar de
zondagssluiting.143 Na een grootseheepse actie, met huis-aan-huispam-
fletten. waarin erop gewezen werd dat "na zes dagen van arbeid en zorgen
de zevende dag door rust geheiligd moet worden", slaagde men erin om de
sluitingstijden op zondag enigszins te reguleren. In de zomermaanden,
van april tot en met september, zouden de winkels voortaan om vijf uur
's middags sluiten. Voor de overige maanden werd de sluitingstijd vastge-

184steld op vier uur's middags.

181 ) 30 Jaar Middenstandskind in Roasenclaal. in: Gotulen Jubileian i,an de R. K. Aliddenstiands-
1·ereniging Roosendacil. bijlage bij  het  Braliants Nieuwslilail, 4-10-1963: 'Het oni}eken(le jaar  1903  van
tie afdeling Roosendaal: in: 60 J,icir Middenst<ind. Speciale uitgave van het Brabants Nieuwsblail ter
gelegenheid van het 60-jarig l.taan van,le R.K.  Miildenstandsvereniging le Ro,i:en(laal.
1&2

) De Crondu'et. 31-5-19(}3.

1118  1  De Grondu'et. 21 -6-1903.
181 j De Grondu'et, 4-10-1903.
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§ 5. Arbeid in loondienst

5.1 Ongezonde omstandigheden

In de agrarische samenleving hadden mannen, vrouwen en kinderen ie-
der hun eigen aandeel in de dagelijkse gang van zaken. De vrouwen hiel-
den zich bezig met de gang van zaken in het huishouden. Zij hielden het
huis op orde, verstelden de kleding, brachten het eten op tafel en zorgden
voor het kleinvee. Kinderen assisteerden daarbij. In drukke perioden
moest iedereen bijspringen. In het ambachtelijk bedrijf werd het vak in
de praktijk geleerd. De leerjongen begon met de meest eenvoudige werk-
jes en na jaren was hij - wanneer hij tenminste aanleg had - een gewaar-
deerde vakman.

Met de komst van de werkplaatsen en fabrieken werd ook een beroep

gedaan op vrouwen en kinderen als werkkracht. Vaak ging het hier om re-
latief eenvoudig werk. Alleen de omstandigheden waaronder dat werk
verricht moest worden, waren vaak verre van ideaal. Lange werktijden en
een ongezonde omgeving waren meer regel dan uitzondering. In de kisten-
makerij van A.C. Broos aan de Kalsdonksestraat moesten de jongens die
er werkten de kistjes opstapelen en het afvalhout verzamelen en oprui-
men. Bij de bietsuikerfabrieken raapten kinderen de staartjes en verza-
melden het vuil. Het werk van de vrouwen bestond uit het laden van
peeen in manden, en het wassen en schoonmaken van de beetwortelen.
Vrouwen verrichten geen nachtwerk in de bietsuikerfabrieken. Het werk
in de kandijfabriek van Castelot was zeer onaangenaam door de constant
hoge temperatuur van zo'n 350 tot 400C die er heerste. Geventileerd werd
er nauwelijks. Bij de stijfselfabriek van Heumann waren jongens in dienst

als inpakkers en pakkendragers. De vrouwen plakten stijfseldoosjes en
vulden deze. De sigarenfabrieken van Van Wely en Giltay hadden jon-
gens in dienst die sigarenkistjes spijkerden, plakten en vulden. Overal
was sprake van lange werkttijden, elf tot twaalf uur per dag. De beveili-
ging van de machines liet vaak te wensen over. In de meeste bedrijven
waren geen gescheiden privaten voor mannen en vrouwen.18.5 Pas aan het
einde van de eeuw kwam door wet- en regelgeving en door controle van de

Arbeidsinspectie langzaam verbetering in de arbeidsomstandigheden.

185
) Nijverheids:tatistiek 1887-1889 Nc*irci-Brabant. Enquete Struve-Bekaar.
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5,2 Mannen

Het grootste gedeelte van de beroepsbevolking bestond uit mannen die
als kleine zelfstandige of in loondienst werkten. In de eerste helft van de
negentiende eeuw waren er slechts kleine ambachtelijke bedrijfjes met
een leerjongen of 66n en in een enkel geval twee knechten. Wel waren er
al vrij vroeg gespecialiseerde beroepen in Roosendaal aanwezig. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: een uunverkhersteller, een goud- en zilversmid,
een boekbinder en een pianofabrikant.186 Ruim een kwart van de manne-
lijke beroepsbevolking werkte in 1821 in de landbouw. Een iets kleiner
percentage stond geregistreerd als (los) arbeider. Verder was een tamelijk
evenwichtige verdeling van schoenmakers, kleermakers, linnenwevers.
tappers en herbergiers, bakkers, kooplieden of (kleinere) handelaren, en
een aantal renteniers. In 1850 was de situatie niet veel veranderd, alleen
de thuisweverij was nagenoeg geheel verdwenen. In 1889 en 1899 werkte
nog steeds een derde van de mannelijke beroepsbevolking in de land-
bouw. De grote groep losse arbeiders was verdwenen. Het werk in het
bouwbedrijf was flink toegenomen. Vanaf 1859 wordt in de gemeentever-
slagen regelmatig aangehaald dat de timmerlieden en metselaars aanhou-
dend werk vinden omdat er in de gemeente veel gebouwd werd. Er was al-
lereerst het stationscomplex met de bijbehorende gebouwen, later kwa-
men de pakhuizen en fabrieken die tussen het stationscomplex en de
haven lagen en in het laatste kwart van de eeuw waren het de kerk- en
kloostercomplexen zoals de Paterskerk met het daarbij horende redemp-
toristenklooster, het instituut van de broeders van Saint Louis uit
Oudenbosch en het missiehuis van de congregatie van Mill Hill die flink
wat werk verschaften. Toch bleek er aan het einde van de eeuw te weinig
werk te zijn voor de snelgroeiende bevolking want een groot aantal man-
nen moest werk zoeken in Duitsland.187

De lonen varieerden per bedrijfstak. Bij de enqete in 1816 werd als ge-
middeld loon opgegeven f 0,60. In 1855 werden de hoogste lonen betaald
bij de scheepstimmerwerf f  1.20 per dag en de laagste bij de twee wasble-
kerijen f 0,60. In 1871 waren de bietsuikerfabrieken de best betalende
werkgevers met lonen van f 5,- tot maximaal f 7,- per week. In de meeste
bedrijven bedroegen de lonen toen f 0,80 per dag. In de landbouw werd in
s zomers f 5,40 en 's winters f 3.60 per week betaald. Voor seizoen- en

186
1 Opgaven in de registres civiques 1812.

187
1 GARN. GB ]081-1916, inv.nrs. 302-303, gemeenteverslagen 1899-1900; Middenstandrenquete

1908.382.
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zware arbeid zoals gras maaien. het zichten van granen en dorsen bedroeg
het loon f 1,20 per dag. 188

5.3 Vrouwen

Soms lijkt het erop dat alleen mannen deelnamen aan het arbeidspro-
ces. Toch maakte de arbeid die door vrouwen verricht werd een belangrijk
deel uit van het ec·onomisch leven. In de eerste plaats was er de arbeid die
de vrouw in het huishouden verrichtte. Dit werd bijna altijd en alleen
overgelaten aan de vrouw. Zij had de zorg voor de dagelijkse gang van za-
ken. het schoonhouden van het huis, het koken voor het gezin. het wassen
en strijken en de verzorging van de vaak talrijke kinderen. Dit alles, deze
onbetaalde maar daarom niet minder belangrijke taak, rustte op de schou-
clers van de vrouw. Daarnaast verriclitte ze vaak thuiswerk. Aan het einde
van de achtliende eeuw waren er 300 h 400 kantwerksters artief.if"'
Hoewel gesproken wordt van "une fabrique des dentelles" verric.htten ze
waarschijnlijk voornamelijk thuiswerk. want in 1819 wordt vermeld dat in
de kantwerkerijen 60 kantwerksters en 120 kinderen het werk "aan hun-
nen huisen verrichlen': 190

Kwantitatieve gegevens over de vrouwenarbeid zijn schaars. zeker in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Aan het eind van de eeuw geven de
beroepstellingen van 1889 en 1899 een beeld van de mate waarin vrou-
wen werden ingeschakeld in het arbeidsproces en bij welke bedrijfstak-
ken. In het onderstaand overzicht zijn de belangrijkste bedrijfstakken
waar vrouwenarbeid voorkwam bij elkaar gezet, waarbij een onderscheid
is gemaakt naar de burgerlijke staat. 191

188
1 01,er:ic·ht i·an (le arlieidslcionen bij (le lanclbouu·  1898.

189
) RA Antwerlien. Pt·B. inv.nr. A .5 14. administratief verslag over de tc,estand van het amindisse-

ment Bi·eda, litovemberl 1810.
19(j

) GARN. PB. inv.tir. 6.3, uitgaande :tukken 1820. nr. 45, enquele 1819,15-5-1820.
F,1 ) In 1821 en 185() zijn cle hevolking.refisters gel,ruikt vocr het tellen van de l}eroepen. Hierl,ij zijn

de liercipen van alle pers men van twaall jaar en nuder geteld. in 1889 en 0(,k in 1899 i4 er zeker ncig

een onderregistratie ran cle irouwelijke arheid op grond ;·an de telinstm·ties: -De huiselijke hezighe-
clen moeten geac·ht witrden liel hooftlliestan,Ideel uit te maken van cle werkzaamheden eener gehuwcle

vrou w. tenzij duicle lijk Iiiijkt, dal zij een zelfstanclig bertiep of handwerk. afgescheiclen van haren man,
uitoefeiii." Dit ,·riteriuni werd ciok in 1899 nciggehanclhaafd. Aangehaalti I,ij: Van Zanden. De unt,<·ikke-
/iNK ran de Aeder/,indse landbouu. 611. Zie c,k·er cleze problematiek 4,4,k I)e Jonge. 1.i 1/gemene
tolkstelling.  Deel   1 ().9.  in  1889  bedrneg  het  i)er(·entage  gehuwile werkencle vrouwen  iii  Ili,cisencia:11

11ck en iii 1899179.
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Tabe127: Vrouwenarbeid in 1889 en 1899 in absolute ciifers

1889 1899

Gehuwd Ongehuwd Gehuwd Ongehuwd
Landbouw                                   34          307            39          266
Kleding                               7        125          18        205
Voedings- en genotmiddelen          8          103              7            84
Handel                     52      25      89      27

Overheidsdiensten en onderwijs     3            27              5           184
Huiselijke diensten                       8          268            19          376

Bron: CBS, beroepstellingen 1889 en 1899

In het boerenbedrijf had de vrouw, naast het huishoudelijk werk dat als
vanzelfsprekend aan haar werd toebedeeld, een belangrijke taak in de be-
drijfsvoering. Zij had de zorg voor het kleinvee, bereidde de boter. melkte
de koe enz. Vaak was er naast de boerin nog een meid aanwezig. Dat vrou-
wen in het boeretibedrijf een grote inbreng hadden, blijkt ook uit de gege-
vens in bijlage  1. In  1821 en 1850 leverden zij ruim een derde van de ar-
beid maar in 1889 en 1899 bedroeg de geregistreerde vrouwenarbeid nog
maar een kwart.

Als men een winkel of werkplaats had bij het bedrijfje. dan hielp de
vrouw vaak daarbij. Voor vrouwen was het beheren van een winkel dan
ook een van de weinige mogelijkheden om het werk te combineren met de
zorg voor het gezin. Vooral voor weduwen speelde dit een belangrijke rol.
Bovendien had men als winkelierster een zekere zelfstandigheid en onaf-
hankelijkheid. Bij de bedrijfstak handel waren de meeste vrouwen dan
ook winkeliersters. In 1889 waren er dat 46 (waarvan vijftien ongehuwd)
en tien jaar later 77 (waarvan tien ongehuwd).

Anclere beroepsmogelijkheden voor vrouwen lagen voornamelijk in de
huishoudelijke sfeer. Het waren beroepen als naaister, modiste. mutsen-

maakster en -waster, strijkster, borduurster en wasvrouw. Praktisch alle
vrouwen die in Roosendaal in de kleding werkten, waren naaister.

Maar veruit het grootste aandeel vormden de dienstboden, een beroep
dat velen voor hun huwelijk uitoefenden. De verdiensten van een dienst-
bode waren vaak gering. kleding, kost en inwoning en een geringe bezol-
diging om voor de uitzet te sparen. In 1821 vormden de dienstbodes 13%
van de vrouwelijke beroepsbevolking, in 1850 28%, in 1889 27% en in
1899 28%. De meesten van hen waren jong en ongehuwd.192

192 ) GARN. bevolkingsregisters 1821 en 1850 (eigen telling) en CBS. beroepstellingen 1889 en 1899.
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Ook in de fabrieken werkten vrouwen. Een eerste overzicht daarvan ge-
ven de opgaven in de gemeenteverslagen. Vanaf dat moment is er - afge-
zien van de opgaven in het begin van de negentiende eeuw - ook enigszins
een inzieht in het fenomeen kinderarbeid. De belangrijkste werkgevers
voor vrouwen en kinderen werden in de loop van de eeuw de middelgrote
en grotere bedrijven met tien of meer werknemers. De eerste vermelding
in het gemeenteverslag van 1865 noemt een aantal van 21 vrouwen die
werkzaam waren bij de bietsuikerfabriek De Ram. De drie bietsuikerfa-
brieken en de rijststijfselfabriek van Heumann hadden een groot aantal
vrouwen in dienst. Bij de bietsuikerfabrieken was 1876 het topjaar met in
totaal 75 vrouwen in dienst. Daarna liep dit aantal snel terug, in 1899
werkten er nog maar twaalf vrouwen. De stijfselfabriek van Heumann gaf
gemiddeld aan zo'n 90 vrouwen werk. Na 1890 liep dat aantal enigszins
terug en in 1899 telde men er nog 66 vrouwen.

Aan het einde van de eeuw werd de arbeid van vrouwen enigszins inge-
perkt. De Arbeidswet van Ruys de Beerenbroek verbood arbeid voorjon-
geren beneden de zestien jaar en voor vrouwen wanneer er sprake kon zijn
van gevaar voor de gezondheid of leven. Tevens kwam er voor deze groe-
pen een verbod op de nachtarbeid en zondagsarbeid. Daarnaast werden er
nog enkele andere zaken wettelijk geregeld zoals de arbeidsduur, die voor
jongeren en vrouwen op maximaal elf uur per dag werd gesteld.
Bovendien gold voortaan voor vrouwen de eerste vier weken na de beval-
ling een arbeidsverbod. Het toezicht op deze maatregelen werd opgedra-
gen aan de Arbeidsinspectie.

Deze instantie hield in 1903 een enquete die als doel had "een goede
naleving der Arbeidswet en Veiligheidswet na te gaan".193 In totaal be-
zoehten de controleurs 82 bedrijven waar vrouwen en kinderen (in de
leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar) werkzaam waren.

Tabel 28: Bedrijven  met vrouwen- en kinderarbeid naar grootteklasse  1903
Grootteklasse Aantal bedrijven Aantal bedrijven

waar vrouwen werken waar kinderen werken

<5                           74                78
5-10                            3                  2

>10                           5                 2

Bron: enquete Arbeidsinspectie 1903

193 )  GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 122 en 207, ingekomen en uitgaande stukken 1904. uitgaande
brief 14-3-1904.
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De meeste vrouwen en kinderen waren werkzaam in de kleinere bedrijf-
jes. De bedrijven waar vijf of meer vrouwen werkten waren: de dames-
kleermakerij Van Gastel aan de Markt (5), de kandijfabriek Van Gilse en
Schul aan de Kloosterstraat (5), de kandijfabriek Castelot (9) aan de
Vught, de sigarenfabriek Karel van Wely (11) aan de Kloosterstraat, de
was- en strijkinrichting Corthals aan de Vrouwemade (14), de stijfselfa-
briek Heumann aan de Hoogstraat (34), de bietsuikerfabriek Jager (43) en
de bietsuikerfabriek De Ram (50), heide aan de Oostelijke Havendijk ge-
vestigd.

In totaal werkten er over het hele jaar 1903 183 vrouwen, 107 jongens
en 67 meisjes in de leeftijd van twaalf tot en met zestien jaar in de
Roosendaalse nijverheid.

Wat verdienden deze werkende vrouwen nu? Gegevens hiervoor zijn
nauwelijks voor handen. Het gemeenteverslag van 1855 vermeld dat de
twee vrouwen die in de wasblekerij van Corthals werkten f 0,20 per dag
verdienden. De twee mannen die in hetzelfde bedrijf werkten, kregen
f 0,60 per dag. In 1871, het laatste jaar waar in de gemeenteverslagen nog
iets te vinden is over de lonen, bedraagt het laagste loon voor vrouwen
f 0,70. Het best betalende bedrijf is de stijfselfabriek van Heumann met
f  1,_ per dag.

Hoewel de betaling per bedrijfstak enigszins verschilde, waren de lonen
in de landbouw het laagst. Vaak werd hier een gedeelte van het loon in
natura uitbetaald in de vorm van kost en inwoning, een keer per jaar
schoenen of een of ander kledingsstuk. Bovendien werd er een verschil
gemaakt tussen zomer- en winterarbeid en zware en lichtere arbeid. In de
zomer bedroeg het weekloon voor vrouwen f 4,20 en wanneer men kost en
inwoning genoot was dit f 3,60. In de winter waren deze bedragen respec-
tievelijk f 3,60 en f 2,40. Blijkbaar betrof deze categorie de meer 'ge-
schoolde' krachten want de meiden, die over het algemeen op de boerderij
inwoonden, verdienden maximaal f 80,- per jaar. Losse arbeidsters kon-

194den f 0,80 verdienen bij het rooien van de aardappelen of bieten.
Mannen verdienden altijd meer, behalve bij de losse arbeid op het veld.

Een nog niet aangeroerd aspect inzake de vrouwen- en kinderarbeid be-
treft de waardering ervan in de ogen van tijdgenoten. Langzamerhand kre-
gen steeds meer groeperingen in de samenleving oog voor de misstanden
die in de fabrieken en werkplaatsen heersten. Een eerste, zij het beschei-
den, resultaat van de sociale wetgeving was de initiatiefwet van Van

194 )  Overzicht vandearbeidsloonen bO de landbouu, 1898.
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Houten, waarbij fabrieksarbeid voor kinderen beneden de twaalfjaar ver-
boden werd.

De katholieken was met name de fabrieksarbeid door vrouwen een
doorn in het oog. Steeds strikter werd door de kerk de rolverdeling tussen
man en vrouw benadrukt. De man als hoofd van het gezin en kostwinner,
de vrouw als verzorgster van man en kinderen binnen het gezin. In een
uitvoerig kranteartikel in De Grondwet uit 1871 verwoordt een anonieme
schrijver hoe de bovenlaag dacht over werkende vrouwen en kinderen. 195

Het artikel gaat hoofdzakelijk over de fabrieksarbeid in de bietsuikerfa-
brieken in Roosendsal. Daarbij komt een drietal zaken aan de orde.
Allereerst het feit dat men op zondag moet werken. De auteur vraagt zich
af of het nu echt nodig is dat er al op zondagavond met de campagne ge-
start moet worden, en of het niet mogelijk is dat "de werklieden den ge-
heelen Zondag in rust kunnen doorbrengen?". Het tweede punt betreft de
kinderarbeid. Hier kom ik in de volgende paragraaf op terug. Het derde
en laatste punt betreft de arbeid van meisjes en vrouwen. Hierover heeft
de auteur een uitgesproken mening. "Geen vrouwen of meisjes, die aan-
spraak wenschen te maken op fatsoen, moesten in de fabriek willen wer-
ken; zij moesten liever haar uiterste krachten beproeven om door anderen
arbeid, al ware die overigens nog zoo hard en vernederend, haar leven te
rekken gedurende de winter".

Wat hieruit spreekt is een bepaald normen- en waardenpatroon, waarbij
de omgang tussen de seksen nadrukkelijk ter discussie staat. Het lijkt in
de tweede helft van de negentiende eeuw met name de katholieke kerk te
zijn, die nieuwe opvattingen gaat uitdragen over wat gepast gedrag is. De
toenemende industrialisering met de daarbij horende neveneffecten van
fabrieksarbeid, de ongeregelde werktijden en het buitenshuis werken van

gehuwde en ongehuwde vrouwen samen met mannen, plaatste de kerk
voor problemen die opgelost moeten worden met nieuwe gedragscodes en
richtlijnen.

5.4 Kinderen

Kinderen werden vooral in dienst genomen omdat ze goedkope arbeids-
krachten waren. Ze werden wel vanouds als leerjongen opgeleid bij bij-
voorbeeld smeden of in de houtbewerking, vaak bij het eigen bedrijf of het
werk van hun vader. De kinderarbeid werd afgeremd door de groeiende
weerzin die er in het laatste kwart van de eeuw ontstond tegen de arbeid

]95
1 De Grondwet, 10-9-1871.
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van kinderen in de nijverheid, die soms tot schrijnende situaties leidde.
De  Kindenvet Van Houten  uit 1874 vormde een doorbraak  en een eerste
begin in liet terugdringen van kinderarbeid. Arbeid van kinderen jonger
dan twaalf jaar werd verboden maar de lietekenis moet niet overschat wor-
den omciat er in de praktijk vele uitzonderingen waren, en vooral omdat
enig toezicht in de vorm van een arbeidsinspectie ontbrak.

Concrete gegevens of aanwijzingen over het voorkomen van kinderar-
beid zijn zo mogelijk nog spaarzamer dan die over vrouwenarbeid. Al eer-
der werd vermeld dat blijkens een opgave uit 1819 bij het kantwerk veel
kinderen waren ingeschakeld. Dit is niet zo verwonderlijk als bedacht
wordt dat ook nu in de ontwikkelingslanden kinderarbeid bij het vervaar-
digen van bijvoorbeeld tapijten vrij algemeen is. Niet alleen zijn kinderen
als arbeidskracht goedkoper dan volwassenen. maar voor fijn werk zoals
het knopen van tapijten zijn kleine kindervingers beter geschikt dan de
die van volwassenen. Bovendien kunnen sommige materialen alleen maar
verwerkt worden door kleine handen.

Vanouds werkten kinderen in het boerenbedrijf. Meestal ging het om
niet al te zware baantjes zoals koewachter of schaapsjongen. Bij de oogst-
tijd werden uiteraard alle beschikbare krachten ingeschakeld dus ook
kinderen. Het rooien van de aardappelen en het daarmee gepaard gaande
schoolverzuim is daarvan een bekend voorbeeld.

Het gemeenteverslag van 1865 vermeldt 25 jongens jonger dan zestien

jaar die bij de bietsuikerfabriek De Ram werkten. In 1876 werkten er 73
jongens en zeven meisjes bij de drie bietsuikerfabrieken. In de normale

jaren bedroeg dit aantal gemiddeld 45 jongens en vijf meisjes. Na 1890
worden er bij de bietsuikerfabrieken geen kinderen als arbeidskrachten
meer vermeld in de opgaven van de gemeenteverslagen. Naast de bietsui-
kerfabrieken telde de stijfselfabriek van Heumann een groot aantal kin-
deren als arbeidskracht. In de periode 1876 tot 1900 waren dat gemid-
deld 24 jongens en 28 meisjes.

De enqu6te van de Arbeidsinspectie in 1903 geeft aan dat er veel be-
drijfjes waren waar slechts een of twee kinderen als leerjongen of meisje
werkzaam waren (zie tabel 28). De vier bedrijven waar meer dan vijf kin-
deren werkten waren: de sigarenfabriek Karel van Wely (9), de tabaksfa-
briek J.A. de Hartog (10), de borstelmakerij J. Vermunt (12) en de stijfsel-
fabriek Heumann (31).

Veel verdienden kinderen niet. In 1855 varieerde het loon van f 0,10
per dag bij de scheepstimmerwerf en f 0.20 bij de steenbakkerij tot
f 0.60 voor het werk in de leerlooierijen. In 1871 bedroeg het loon in de
meeste bedrijfstakken f 0,25. De bietsuikerfabrieken en de stijfselfa-
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briek betaalden het beste met f 4,- en f 2,75 per week.196 De meisjes ver-
dienden iets minder dan de jongens.

Hoewel kinderarbeid op een redelijke schaal voorkwam, was vooral fa-
brieksarbeid voor de maatschappelijke bovenlaag niet acceptabel. Er
werd een duidelijk onderseheid gemaakt tussen het werk in een fabriek
en het werken in een ambachtelijk bedrijf. Dit laatste werd - niet ten on-
rechte - gezien als het leren van een vak. In De Grondwet blijkt dit ook uit
een ingezonden stuk. Fabrieksarbeid voor jonge kinderen was, volgens de
auteur van het artikel, verderfelijk omdat de zware fabrieksarbeid hun ge-
zondheid ondermijnde. Bovendien werd hen de mogelijkheid onthouden
om een vak, een ambacht, te leren, terwijl dat toch de eerste plicht van de
vaders was! "Bedenkt dat God u aangesteld heeft als verzorgers voor uw
kinderen". Niettemin mochten uitzonderingen worden gemaakt voor die
ouders, die in zulke behoeftige omstandigheden verkeerden dat het nood-
zakelijk was om hun kinderen te laten werken om de winter door te ko-

197men. Al te veel sociale bewogenheid was er ook weer niet, want men
moest al in zeer 'behoeftige' omstandigheden verkeren om een beroep te
doen op de daarvoor bestemde maatschappelijke instellingen.

Uit deze deels fragmentarische aanwijzingen wordt in ieder geval wel
duidelijk dat zowel vrouwen als kinderen een daadwerkelijke bijdrage le-
verden aan het arbeidsproces en daarmee aan de Roosendaalse economie.
De industrialisering en de daarmee gepaard gaande toenemende vraag
naar arbeid deed ook een beroep op de arbeid van vrouwen en kinderen,
waardoor de inzet van deze groepen in fabrieken en de nijverheid toenam.
Het blijft niettemin moeilijk goede schattingen te maken over de totale
omvang van de vrouwen- en kinderarbeid omdat de registratie gebrekkig
en onvolledig was.

§ 6. Samenvatting

De agrarische sector was gedurende de hele periode waarover dit onder-
zoek zieh uitstrekt van groot belang voor de Roosendaalse economie. Door
de gunstige ligging en de aanwezigheid van een haven kon mest redelijk
goedkoop aangevoerd en granen, ook uit omliggende dorpen, gemakkelijk
uitgevoerd worden. Al aan het einde van de achttiende eeuw werd de be-
schikbare grond optimaal benut en kwamen 'woeste' gronden nauwelijks
meer voor. De groei van de veestapel vond al voor een belangrijk deel

196 )  CARN, GB 1851-1816. inv.nrs. 73 en 89. gemeenteverslagen 1855 en 1871.

197) De Crondwet, 10-9-1871.
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plaats in de eerste helft van de eeuw: een indicatie van de vooruitstre-
vendheid van de landbouwers. Pas aan het einde van de eeuw werden
kunstmeststoffen op grote schaal gebruikt. De grootste stijgingen van de
oogstopbrengsten deden zich dan ook pas rond de eeuwwisseling voor. De
Roosendaalse boeren pasten zich snel aan de veranderende omstandighe-
den aan. Zo verdween de boekweitteelt in de tachtiger jaren en werd in de
plaats daarvan het areaal rogge, waarvan de prijs veel stabieler was, sterk
uitgebreid. Vooral de varkenshouderij werd in de tweede helft van de
eeuw steeds belangrijker: een voorloper van de intensieve veehouderij
waar Brabant later zo bekend en berucht om zou worden.

De niet-agrarische sectoren werden na 1870 van meer belang in
Roosendaal. De enkele grote bedrijven die zich rond die tijd in
Roosendaal vestigden, de bietsuikerfabrieken, waren landbouwindus-
trie n. Maar verreweg de meeste ondernemingen waren kleine, nog am-
bachtelijke eenmansbedrijfjes of hadden hooguit slechts enkele werkne-
mers in dienst. Dit zorgde ervoor dat het gebruik van stoomkracht pas in
het laatste kwart van de eeuw op wat grotere schaal plaats vond. Bij het
veelal nog ambachtelijke produktieproces in deze overwegende kleinere
bedrijven had men immers niet zo'n behoefte aan de vaak grote, lastig te
hanteren stoommachines, die bovendien nog eens een relatief grote inves-
tering vergden. De mechanisering van de Roosendaalse bedrijven ken-
merkte zich dan ook door het toepassen van kleinere stoommachines die
een slechts beperkt aantal p.k.'s leverden. De gas- en petroleummotor,
die beide uitermate geschikt waren voor de kleinschalige nijverheid, de-
den in het laatste decennium van de negentiende eeuw bij verschillende
bedrijven hun intrede. In 1900 waren er 22 fabrieken die gebruik maak-
ten van stoommachines, zes van een petroleummotor en vijf van een gas-
motor. Van de 83 stoommachines die er in dat jaar in het gemeenteverslag
vermeld worden, waren er bij de drie bietsuikerfabrieken alleen al 46 in
gebruik. Bij de stijfselfabriek van Heumann stonden er tien. Het meren-
deel van de overige ondememingen had 66n of twee stoommachines in be-
drijf zoals bijvoorbeeld de likeurstokerij van Bernhard Schoonheijt, de si-
garenfabliek van Van Wely, de drie graanmolens en de ijzer- en metaal-
draaierijen van Tiebackx, Vissia en Dekkers.

De belangrijkste bedrijven werden gesticht door personen, afkomstig
van buiten Roosendaal. Vaak waren het zelfs buitenlanders zoals de
Belgen Heumann, Castelot en Schul. De investeringen kwamen vooral uit
eigen vermogen, van familieleden of van aanverwanten. De rijke
Roosendalers belegden hun geld meest in onroerend goed. De bietsuiker-
industrie was eigenlijk de enige sector waarin Roosendaalse grootgrond-
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bezitters bereid waren te participeren. Ook het Roosendaalse bankwezen,
met name de bankiers Laane en Luijkx, waren actief in de kredietver-
strekking aan bietsuikerfabrieken. De beleggers of financiers van de biet-
suikerindustrie waren over het algemeen met elkaar bekend. Vaak was er
sprake van familie- of verwantschapsrelaties, waarbij bepaalde families
in meerdere bedrijven financiale belangen hadden. Omdat het kleinbe-
drijf, dat nauwelijks behoefte had aan kapitaal, het overheersend bedrijfs-
type was, vormde de bietsuikerindustrie de enige mogelijkheid voor in-
vesteringen.

Toch bleven voor rijke Roosendaalse families. zoals de families Van
Gilse en Van Loon. beleggingen in onroerend goed en exploitatie van
gronden lange tijd de belangrijkste bron van inkomen en de basis van hun
financiele en politieke machtspositie.
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HOOFDSTUK V

SOCIALE VERHOUDINGEN EN INSTELLINGEN

§  1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk stond de vraag naar de economische structuur
centraal of anders gezegd de wijze waarop de Roosendalers in hun levens-
onderhoud voorzagen. In dit hoofdstuk gaat het om versehillende aspee-
ten van de sociale structuur. Op de eerste plaats wordt nagegaan hoe de
sociale structuur is opgebouwd op basis van de inkomensverhoudingen en
wie de elites vormen. Daarna wordt aandacht besteed aan de huisves-
tingssituatie, de gezondheidzorg, het onderwijs en tenslotte het soc:iale

vangnet. Zij vormen voor dit deel van het onderzoek de indicatoren van de
sociale verhoudingen en instellingen.

De sociale verhoudingen in een agrarisch-ambachtelijke samenleving
liggen vast in nauw omschreven kaders. Iedereen kent zijn plaats en er is
een tamelijk gesloten maatschappijstructuur waarin weinig mogelijkhe-
den zijn om op de sociale ladder te klimmen. Wel bestond er een uitge-
breid patronage-systeem dat wil zeggen een relatiepatroon waarbij onder-
scheiden hierarchische groepen elkaar over en weer begunstigden.
Persoonlijke relaties waren vaak doorslaggevend om een maatschappelij-
ke positie te verbeteren. In een dergelijke samenleving is het algemeen
geaccepteerd dat men elkaar helpt als men elkaar kent of aan elkaar gere-
lateerd is.

Evenals de economische structuur in de negentiende eeuw aan veran-
deringen onderhevig was, voltrok zich ook op het terrein van de sociale
structuur het moderniseringsproces. Naarmate 'moderne' instellingen als
overheidsdiensten, politieke partijen, vakorganisaties, bankinstellingen
en industriele bedrijven van de grond kwamen, werd dit stelsel van be-
gunstiging door bekenden steeds verder uitgehold. De plaats werd inge-
nomen door het sociale of persoonlijke netwerk. Het besehikken over goe-
de relaties binnen het netwerk levert hetzelfde effect op als de patronage.

In de negentiende-eeuwse samenleving speelden de sociale verhoudin-
gen een belangrijke rol bij de zorg voor huisvesting, onderwijs, verpleging
en bijstand. De maatschappelijke bovenlaag was in staat voor zichzelf te
zorgen. Een grote groep was afhankelijk van het particuliere aanbod of
van de kerkelijke of gemeentelijke bemoeienis op het terrein van huisves-
ting, volksgezondheid, onderwijs of bijstandsverlening. Huisvesting, ge-
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zondheidszorg en onderwijs werden meer en meer collectieve aangelegen-
heden waaraan door wet- en regelgeving steeds dwingender richtlijnen en
eisen werden gesteld. Het tempo waarin een en ander zich voltrok ver-
toonde weinig regelmaat. Sommige groepen verzetten zich hardnekkig te-
gen veranderingen, anderen wensten juist een verandering.

In een relatief kleine samenleving met een langzaam groeiende bevol-
king kon het aanbod van woningen nog gelijke tred houden met de bevol-
kingsgroei. De geringe medische kennis maakte slechts een beperkte ge-
zondheidszorg mogelijk en het onderwijs ging meestal niet verder dan het
leren in de praktijk. De volkshuisvesting en volksgezondheid hadden voor
een groot deel een vangnetfunctie: voor hen die niet in staat waren om
voor ziehzelf te zorgen - voornamelijk weduwen, wezen en bejaarden -
voorzag de kerk of overheid in armenwoningen, medische bijstand of be-
deling.

In de meer stedelijke samenleving kon de overheid niet meer afzijdig
blijven en werden huisvesting, volksgezondheid, onderwijs en armenzorg
steeds meer een zaak van de gemeenschap als geheel.

§ 2. Inkomens- en bezitsverhoudingen

2.1 Een korte typologie

In de periode waarover dit onderzoek zich uitstrekt, was de Roosen-
daalse samenleving tamelijk stabiel opgebouwd en gestratificeerd. Dit
laat zieh gemakkelijk verklaren omdat de samenleving een overwegend
agrarisch-ambachtelijk karakter bleef dragen. Er heerste een sterk
standsbesef en sociale stijging was niet gemakkelijk, temeer doordat
seholing en kennis weinig gewaardeerd werden. Afkomst bleef het be-
langrijkste onderscheidingscriterium.

Grofweg kunnen de volgende standen onderscheiden warden: de 'ge-
goeden', dit waren de grondbezitters, de renteniers en enkele kooplieden;
de 'burgerstand' of middenstand (de ambachtslieden en kleine zelfstandi-
gen); de boeren; de arbeiders, en als laatste groep de onvermogenden of         
bedeelden. De gegoeden of welgestelden waren degenen die bezit hadden
en van de opbrengsten konden leven of rentenieren. Ze bekleedden vaak
openbare functies in de politiek, bij de kerk en bij verschillende vereni-
gingen, die veelal niet bezoldigd werden. De middenstand had wel enig
bezit maar onvoldoende om van te leven. Zij hadden een eigen bedrijfje of
zaak waarin ze werkzaam waren. De boeren vormden in economisch op-
zicht weliswaar een groep, maar de grootte van de bedrijven liep sterk uit-
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een. Sommigen waren eigenaar van hun grond en bedrijf. anderen waren
pachters. De arbeiders waren degenen die slechts hun arbeid aan anderen
konden aanbieden en daardoor het meest afhankelijk waren, afgezien van
hen die niet in staat waren tot werken en daarom uit de openbare kassen
bedeeld werden. Deze gelaagdheid bleef gedurende de hele negentiende
eeuw vrijwel onveranderd. Weliswaar werd het onderscheid binnen een
stand soms wat specifieker zoals bijvoorbeeld de fabrieksarbeiders in de
tweede helft van de eeuw, het kantoorpersoneel (de klerken). een enkele
industrieel en bankier. Toch was dit alles te gering om de 'traditionele'
standsindeling te doorbreken.

Helemaal onbeweeglijk was dit patroon nu ook weer niet. De onderlinge
verschillen namen in de loop der tijd toe. Vooral de bovenlaag ging zich
financieel-economisch, maar ook sociaal-cultureel meer en meer onder-
scheiden van de rest. Nu vormt de elite in een gemeenschap altijd de trek-
kende kracht die in staat is om veranderingsprocessen in gang te zetten en
te sturen. Vandaar dat in de volgende paragrafen aan die getalsmatig klei-
ne groep ruime aandacht wordt geschonken.

2.2 Een kleine groep

Aan het einde van de achttiende eeuw waren het vooral enkele grotere
boerenfamilies die bovenaan de maatschappelijke ladder stonden. Tot
aan de komst  van de Fransen  in 1794 kwamen  ze  niet  voor de bestuurs-
functie van schepen in aanmerking. Wel waren ze vaak jarenlang achter-
een gemeenteman of borgemeester. De hervormde schepenen waren over
het algemeen ambtenaren, een aantal was commies-controleur van de
convoijen en licenten. Zij hoorden niet tot de financiele elite. Wie wel tot
die financiele top behoorden, waren de drossaarden en de ontvangers. Zij
waren over het algemeen afkomstig van aanzienlijke families en hun be-
trekking in Roosendaal was vaak een nevenfunctie die ze door een substi-
tuut lieten waarnemen. G.W. van Motman en G.W. Panneboeter waren fa-
milie van elkaar en Panneboeter kocht het ambt van drossaard in 1778
van zijn oom.1 In 1813 stond Motman veruit bovenaan op de door cle
Franse administratie aangelegde lijst van de honderd hoogst aangeslage-
nen. Ook Panneboeter is op deze lijst terug te vinden. In totaal komen er
maar vier hervormden voor op deze lijst. Het aantal hervormden dat tot de
financiele top wist door te dringen was maar klein. In 1821 was er geen
enkele hervormde bij de hoogst aangeslagenen, in 1850 twee en in 1889

') Zie hiervoor verder hoofdstuk VII.
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drie. Het percentage hervormden dat in de drie peiljaren werd aangesla-
gen in de hoofdelijke omslag bedroeg in 1821 2,4%, in 1850 1,8% en in
1889 9.1% van het totale aantal personen dat een aanslag ontving.

Wanneer de beroepsverdeling met elkaar wordt vergeleken, blijkt dat er
belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden. Aanvankelijk waren
de landbouwers het sterkst vertegenwoordigd maar al in 1850 vormden zij
niet meer de grootste groep en in 1889 waren er nog maar twee vertegen-
woordigers van deze beroepsgroep. Wel nam het aantal grondeigenaren/-
renteniers toe: in 1889 waren er maar liefst tien. Dit wijst er wel op dat
grondbezit aan het einde van de negentiende eeuw nog steeds de belang-
rijkste bron van inkomen vormde voor de financiele elite in Roosendaal.
Grondbezit werd nog steeds als de meest solide vorm van kapitaalbeleg-
ging gezien. In 1889 waren er enkele vertegenwoordigers uit de handel en
het bankwezen doorgedrongen in de top van de welgestelden. Dit is niet zo
venvonderlijk gezien het toenemende belang en de concentratie van han-
delsondernemingen en expeditiebedrijven in Roosendaal na de komst van
de spoorwegen in 1854.

Opvallend is dat er. ondanks het grote tijdsverschil in de peiljaren.
sprake is van een grote continuiteit. Het zijn dezelfde families die terug-
keren en steeds blijkt er een clirecte relatie le zijn met de financiele top
uit de voorgaande jaren. Dit geldt met name voor de families Van Gilse.
Van Loon en Van Weel.

Naast die continuiteit van enkele families ontstond er een steeds grotere
vervlechting door bloed- en aanverwantschap. In 1889 bestonden er op
deze manier tussen een groot aantal personen informele relaties. Ook dit

was niet onlogisch omdat men door het aangaan van huwelijken. in het
verleden meer dan nu, de eigen bezittingen kon veiligstellen of uitbrei-
den. Bovendien zoclit men zijn relaties of huwelijkspartners in dezelfde
sociale kring. Zo verwierven de families Van Gilse, Van Loon en Van
Weel door beredeneerde huwelijken een groeiend bezit en aanzien. De
basis hiervoor werd gelegd aan het begin van de negentiende eeuw en een
eeuw later waren de banden tussen die families alleen maar hechter ge-
worden.

Naast deze venvantschappen bestonden er nog de andere netwerken die
niet door familierelaties werden geformaliseerd. Zo kenden bijvoorbeeld
wethouder P.A.G. van Gilse en de bankier J.P.G. Luijkx elkaar als be-
stuurslid van de St. Vincentiusvereniging. De familie Van Weel. H.li.
Jiiger. E.P. A. van Loon. J.A. en W. 1.aane en de gel)roeders Peeters ken-
den elkaar ook door verschillende deelnames in de bietsuikerfabrieken.2
Tenslotte valt nog de verschuiving van het woonmilieu op. Was er in 1821
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nog enige spreiding over de verschillende buurtschappen van
Roosendaal, aan het einde van de eeuw woonde praktisch iedereen aan de
Markt of de directe nabijheid daarvan.

Worden de financiele posities en de bestuursfuncties met elkaar verge-
leken, dan valt te constateren dat die na de Franse tijd voor een groot deel
samenvallen. Die vervlechting van financiele en bestuurlijke top nam in
de loop van de negentiende eeuw steeds meer toe en bereikte zijn hoogte-

punt rond 1890 . Daarna kwam er steeds meer verzet tegen de gezeten fa-
milies. Door uitbreiding van het aantal kiezers in 1896 kwam er langzaam
een einde aan het conglomeraat van enkele families en kregen 'nieuwko-
mers' een kans.3

2.3 Oude en nieuwe elites

Wie hadden het in de Roosendaalse samenleving nu eigenlijk voor het
zeggen? Waren dit de politieke bestuurders, de meest draagkrachtigen,
degenen die allerlei officiele en niet-officiele functies bezaten of was het
een combinatie van dit alles? En speelde de religie hierin nog een rol?
Deze vragen zullen in deze paragraaf aan de orde komen en - voorzover

dat mogelijk is - beantwoord worden. De antwoorden op die vragen krij-
gen pas relief als er een globaal beeld is geschetst van de totale Roosen-
daalse samenleving.

Een analyse van de sociale structuur van de samenleving is een moeilij-
ke zaak. In een groot aantal studies zijn dan ook pogingen ondernomen om
die samenleving op te delen in een aantal segmenten om op die manier tot
een zinvolle classificatie te komen. Het grootste probleem hierbij vormt
de keuze van de kenmerken om de verschillende groepen in de samenle-
ving van elkaar te onderscheiden. Die criteria blijken sterk uiteen te 10-
pen. Het gebruiken van een meerdimensionaal mode14 waarbij verschil-
lende criteria gehanteerd en gecombineerd worden, is problematisch,

enerzijds omdat het probleem wordt verschoven naar de weging van die
verschillende criteria, en anderzijds omdat een praktische toepassing

21  Zie hiervoor uitvoeriger hoofdstuk IV onder 3.4 bedrijfsvorm. financiering en onderne-
mers.

D  Zie hiervoor oak hoofdstuk VI.
9  Zo hanteerde Max Weber een driedimensionaal model waarin iemands plaats in de maat-
schappelijke rangorde de resultante was van de economische. sociale en politieke positie.
Hoe men deze posities (of kenmerken daarvan) ten opzichte van elkaar moet wegen is nooit
helemaal opgelost en altijd sterk afhankelijk van het door de onderzoeker geconstrueerde
model.
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veelal niet mogelijk is omdat de bronnen ontbreken, onvolledig zijn of
niet goed op elkaar aansluiten.

Een ander probleem voor de onderzoeker is de vraag in hoeverre het
door hem achteraf gereconstrueerde model overeenkomt mel het contem-

poraine beeld. Daarbij komt nog dat dit beeld voortdurend aan verande-
ring onderhevig is. Hoe zagen de Roosendalers in de negentiende eeuw
hun samenleving en hoe ervoeren zij stands- en klasseverschillen? Dit
soort vragen laat zich slechts op een indirecte wijze beantwoorden. Zo on-
derscheidde het plaatselijke bestuur bij de quotisatie in 18085 de volgen-
de groepen: op de eerste plaats kwamen de 'meest gegoede ingezeten' (de
vrije beroepen, landeigenaars en renteniers), daarna de 'burgerstand' (de
ambachtslieden en kleine zelfstandigen), als derde noemde men de boe-

renstand, gevolgd door de arbeiders en als laatste kwamen degenen die
als knecht of meid bij iemand werkzaam waren. Tenslotte kan nog een
groep onderseheiden worden namelijk degenen die uit de publieke kas-
sen werden onderhouden (de armen en bedeelden), want deze waren vrij-
gesteld van de heffing.6 In feite wordt hier een hierarchie tussen verschil-
lende groepen van de bevolking aangebracht of anders gezegd: een socia-
le stratificatie gemaakt.

In navolging van Lueassen en Trienekens veronderstel ik het inkomen
als het meest wezenlijke criterium voor mijn sociale stratificatie.7 Het in-
komen, of dit nu afkomstig is uit grond- of veebezit, of door middel van an-
dere beroepsmatige activiteiten wordt verworven, is het meest bepalend

voor de maatschappelijke verschillen. Ook bijvoorbeeld Kooij neemt - om
praktische redenen - het inkomen als primair ordeningskenmerk bij zijn
reconstructie van de sociale structuur van Groningen in de tweede helft
van de negentiende eeuw.8

5)  De quotisatie in 1808 was een heffing waarbij op centraal niveau een aantal klassen was
vastgesteld: de aanslag in de laagste klasse (de 41' klasse) bedroeg f 0.50. de hoogste aan-
slag  bedroeg  f  1.200,-. De grondslag  voor de heffing  was de uiterlijke vertering  en  de  le-
venswijze van de personen, waarbij rekening moest worden gehouden met de omstandighe-
den waarin men verkeerde. Zo moesten ongehuwden die in dezelfde omstandigheden ver-
keerden als gehuwden hoger worden aangeslagen. Daarnaast speelde het aantal kinderen
dat men moest onderhouden een rol bij de hoogte van de aanslag. Het enterium bij de
heffing was dus het (vermoedelijke) inkomen en de 'gegoedheid' of welstand. Zie ook: Van
Gastel, 'Inkomensverhoudingen in Roosendaal en Oudenbosch aan het begin van de negen-
tiende eeuw', Jaarboek De Chulden Roos 49 (1989) 63-79.
6)  GARN, AMu, inv.nr. 45, ingekomen en uitgaande stukken 1808, brief aan de landdrost
van het Departement Brabant 20-12-1808.
7)  Lucassen en Trienekens, 'Om de plaats in de kerk. Een onderzoek naar maatschappelijke
ongelijkheid voornamelijk in de negentiende eeuw', Tijdschrift TOOT Socicile Geschiedenis 4
(1978) 239-305, 285-287.
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Voor een analyse van de sociale structuur van Roosendaal in de negen-
tiende eeuw gebruik ik de belastinggegevens in enkele peiljaren met
name de hoofdelijke omslagen over 1821, 1850 en 1889. Deze jaren zijn
niet willekeurig gekozen maar vallen samen met de aanleg of de vernieu-
wing van de bevolkingsregisters. Door de gegevens van de kohieren van
de hoofdelijke omslag te combineren met die van de bevolkingsregisters
zijn op individueel niveau bekend: degene die wordt aangeslagen, de
hoogte van de aanslag, het beroep, het adres, de religie en de burgerlijke
staat. Op grond van deze gegevens is tevens de financiele elite te traceren.
Aan de hand van de verzamelde gegevens over de bestuurders in de perio-
de  1770-1900 is redelijk gemakkelijk te achterhalen of de financiele elite
samenvalt met de bestuurlijke elite. Over de mogelijkheden en beperkin-
gen van de kohieren van de hoofdelijke omslag als bron verwijs ik naar de
literatuur.9

De hoofdelijke omslag werd in Roosendaal geheven over de periode
1814 tot 1913. Het stelsel was naar onze begrippen niet erg doorzichtig
maar in haar praktische uitvoering waarschijnlijk goed bruikbaar. In
1823 werd de heffingsgrondslag omschreven als "de vermoedelijke con-
sumtie en den uiterlijken staat der contribuabelen".10 Deze omschrijving
was conform de richtlijnen zoals die in de verschillende circulaires van de
rijks- en provinciale overheid werden omschreven en hoewel de grondsla-
gen voor de heffing vaag en rekbaar waren, leverde de heffing zelf in de
praktijk geen moeilijkheden op en werd de hoofdelijke omslag feitelijk
een belasting naar het inkomen.11 Dat deze belasting in Roosendaal nau-
welijks op bezwaren stuitte, blijkt onder andere uit het feit dat er over de
drie peiljaren slechts in 1889 enkele bezwaarsehriften werden ingediend
tegen de vaststelling van het geschatte inkomen. Nadat de gemeentewet in
1851 de gemeenten een grotere financiale zelfstandigheid had gegeven
werden de heffingsgrondslagen in 1856 als volgt gespecificeerd:

8)  Kooij, Groningen 1870-1914,43-48. Hij behandelt op de pagina's 27-35 vrij uitgebreid
het debat over de sociale ongelijkheid in de negentiende eeuw, de daarbij gebruikte criteria
en de resultaten van de verschillende studies op dit terrein.
9)  De Vries, kindbouw en bet,otking, 74-87; Klep, Lansink en Mulken, De kohieren van de

hoofdetijke omslag; Kooij. Groningen 1870-1914, 36-40 en 378-392.
15 GARN, PB, inv.nr. 8, register van notulen van de raad 1814-1824, verordening op de
heffing en invordering van de hoofdelijke omslag 27-9-1823.
n)  Treub, Ontwikketing en verband van de rijks-, provinciate en gemeente-belastingen, deel I
180-182 en deel II 448-452.
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- de uiterlijke staat die de belastingschuldigen voeren;
- hun vertering; 12

- de bezoldiging of voordelen genoten voor het bekleden van ambten en
bedieningen, de pensioenen en de zuivere inkomsten van bedrijven en
ambachten;

- het vermoedelijke vermogen.
Aangeslagen werden: de hoofden van huisgezinnen die geacht werden

een inkomen te hebben groter dan (>) f 200.- en de bij hun ouders of el-
ders inwonende personen, die eigen middelen van bestaan hadden en
daaruit een inkomen hadden > f 150,-.13 In 1875 werd een progressiviteit
bij de heffing ingebouwd door acht inkomenscategorieen te onderschei-
den waaraan een bepaaid kortingspereentage werd gekoppeld.14 Pas in
1883 werd de verordening, althans wat de heffingsgrondslagen betrof,
weer gewijzigd. Broers en zusters of anderen die een'gezin' vormden, wer-
den niet meer individueel aangeslagen maar als eenheid met een geza-
menlijk inkomen. Hierdoor kwam men minder gemakkelijk in aanmer-
king voor een korting. Er waren een achttal inkomensklassen waarbij voor
elke klasse een kortingspercentage gold op het heffingspercentage van
1,71%. De volgende categorieen en daarbij horende kortingspercentages
werden onderscheiden:

inkomensklasse kortingspercentage

f      300,-_>f 600,- 0,7

f     600.- _ >f 1.000,- 0,6

f 1.000.-_> f 1.500,- 0,5

f   1.500,- - >f 2.500.- 0,4

f  2.500.- - >f 3.000.- 0,3

f  3.000.- _ >f 3.500.- 0,2

f  3.500.- _ >f 4.000,-                                 0,1
> f 4.000,-

Bij een zuiver inkomen van minder dan f 300,- per jaar werd men niet
aangeslagen.15 Deze tarieven en inkomenscategorieen waren ook bij de

12)  Dit werd een jaar later bij een wijziging van de verordening in 1857 er aan toegevoegd.
GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 4, register van notulen van de raad 1856-1859, verordening
op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag 27-10-1857.
13)  GARN. GB 1851-1816, inv.nr. 4, register van notulen van de raad 1856-1859, verorde-
ning op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag 25-3-1856.
14)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 8, register van notulen van de raad 1872-1876. verorde-
ning op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag 9-10-1875.
9 GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 10, register van notulen van de raad 1881-1886, verorde-
ning op de heffing en invordering van de hoofdelijke omslag 30-10-1883.
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heffing van de belasting in 1889 nog van toepassing. Een voorbeeld zal
een en ander verduidelijken. Bij de vaststelling van het kohier van de
hoofdelijke omslag over 1889 werd het inkomen van J.B. Horbag, sta-
tionschef le klasse, geschat  op  f   1.500,-.  Hij   viel  dus  in de categorie
waarin een kortingspercentage gold van 0,4 wat resulteerde in een belast-
baar inkomen van f 900.-. Zijn belastingaanslag bedroeg dus 1,71% van
dit bedrag f 15,39.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gegevens uit de drie peil-
jaren zoals die uit de kohieren van de hoofdelijke omslagen naar voren
kwamen bij elkaar gezet.

Tabe129:   Kerngegevens  hoojdelijke omslag  1821,1850 en 1889

laar n  gemiddelde G variatie- modus  mediaan aangeslagenen
aanslag coefficient in % beroeps-

bevolking

1821 614    f 12,53 12.40 0.99 1 19   25,6
1850 676 f 8,58 9.61 1.12 1 21   24,8
1889 1.181 f 7.40 14.26 1.93 1,54 13,34 26,1

Bron: hoofdelijke omslagen 1821,1850 en 1889 (bewerking)

Het percentage van de beroepsbevolking dat aangeslagen wordt blijkt
over de drie jaren ongeveer gelijk te blijven. De standaardafwijking of -
deviatie (a) geeft de spreiding aan ten opzichte van de gemiddelde aan-
slag. Om de spreiding van de aanslagen in de drie peiljaren met elkaar te
vergelijken (de absolute bedragen zijn in de tijd immers niet met elkaar te
vergelijken) kan gebruikt gemaakt worden van de variatiecoefficient, de
relatieve standaardafwijking. Deze maat laat de spreiding zien als percen-
tage van het gemiddelde, dus een relatieve spreiding. Die varieert van
matig - de standaardafwijking gelijk aan de helft van het rekenkundig ge-
middelde - tot aanzienlijk - standaardafwijking en rekenkundig gemid-
delde ongeveer even groot tot extreem groot, waarbij de standaardafwij-
king het rekenkundig gemiddelde ruimschoots overtreft. Dit laat zich dui-
delijk afiezen uit de tabel.  Het is duidelijk dat in 1889 de aanslagen (en
dus de inkomens) ten opzichte van 1821 aanzienlijk verder uit elkaar zijn
komen te liggen. De verschillen tussen rijk en arm zijn dus toegenomen,
met name in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Uit een grafische weergave van de inkomensverdeling over de drie peil-
jaren zou blijken dat, zoals gebruikelijk bij inkomensverdelingen, er
sprake is van rechts- of positiefscheve verdelingen. De hoogste frequen-
ties zijn te vinden bij de laagste inkomens.
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Naast de kohieren van de hoofdelijke omslag zijn nog enkele andere be-

lastingbronnen beschikbaar die informatie geven over de rijksten en over
de financiele positie van de vooraanstaande inwoners van Roosendaal. Al
eerder is genoemd de quotisatie van 1808. Enkele jaren later maakte de
Franse administratie een lijst op, in alfabetische volgorde, van de hon-
derd hoogst aangeslagenen. Deze bron, de 'Liste de cent personnes les plus

impostes  des contributions fonc re,  personnelle,  mobilaire  et portes et fe-
n8tres,  suillant  les rdles  de  1813', geeft belangrijke informatie omdat hierin
niet alleen de hoogte van de opgelegde aanslag wordt vermeld, maar te-
vens staat aangegeven of men tot de zogenaamde 'notabelen' behoorde. In
1844 werd bij de voorbereidingen voor een herziening van de rijksbelas-
tingen per gemeente vastgesteld wie de grootste belastingbetalers waren.
Het betrof hier de aanslagen in de grond-, personele en patentbelasting.
De gegevens van de genoemde 24 hoogst aangeslagen personen zijn door
mij aangevuld met de geboorteplaats en de leeftijd.

2.4 De welgestelden rond de eeuwwisseling en in de Franse tijd

Rond de eeuwwisseling zijn twee bruikbare bronnen beschikbaar om de
meest vooraanstaande ingezetenen te traceren: (le quotisatie van 1808 en
de door de Franse administratie opgestelde lijst van de honderd hoogst
aangeslagenen in 1813. Deze laatste lijst vermeldt tevens personen die
buiten Roosendaal woonachtig waren. Aan de hand van de gemaallijsten,
de registers van de burgerlijke stand, de wijkstaten voor dienstplichtige
mannen in 1815 en het bevolkingsregister 1821 is deze lijst aangevuld
met de beroepen en adressen. Van zeven personen konden geen gegevens
over het beroep of het adres worden achterhaald. De gegevens zoals die in

de bijlage 5 staan, zijn verwerkt in de onderstaande kruistabel.
Slechts vier personen behoren niet tot de rooms-katholieke religie: mr

G.W. van Motman, de vroegere drossaard en ontvanger in Roosendaal,
zijn neef mr G.W. Panneboeter, eerder drossaard in Roosendaal en in de
Franse tijd maire, Lucie van Wijnoxbergen ongehuwd en zonder beroep,
en de weduwe van J. Fercken, woonachtig in Bergen op Zoom waarvan
verdere gegevens ontbreken.

Drie personen springen er uit met een exorbitant hoge aanslag: G.W.
van Motman, de vroegere drossaard en ontvanger, Timmermans en Van
der Sleegen waarvan verdere gegevens ontbreken en Adriana van Weel,
de weduwe van de vroegere drossaard A.F. Nieuwenboers. De grootste be-
roepsgroep van de op de lijst geplaatste personen, de helft, wordt gevormd
door de landbouwers. Dertien personen zijn rentenier of particulier wat in
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Kruistahel 30:    Gegeuens van de  100 hoogst aangestagenen 1813

1 2 3  4 5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3     14

100  96     4    89   1 1    50   13      6      4      4   23       7 26 250,93   1 = totaal personen
-   -  87   9 50  12   6   2   4 22    7 24 240,25 2 = rooms-katholiek

-    2   2   0    1   0   2   0   1    0 2 507,38 3 = protestant
-   -5013   6   2    414 721 227,54 4 = woonplaats R'daal

-    0    0   0    2    0    9    0 5 440,16 5 = woonplaats elders
-    -    -    -    -    -   2  10  198,98 6 = beroep landbouwer

-     -     -     -     -    2    5331,267 = zonder beroep/
rentenier/landeigenaar

-     -     -    -    2    2  261,39 8 = beroep koopman
-    -    -   0   0 508,66 9 = beroep

bestuurder/ambtenaar
-    -    0   0  171,12 10= beroep bierbrouwer

-    1    9  284,83 11= overige beroepen/
onbekend

-   5 490,09 12= notabele
-  277,50 13= vrouw

- 14= gemiddelde aanslag

Bron: liste  de cent  personnes  les  plus  imposdes des contributions fonciKre,  personnelle,
mobilaire et pones etfenares, 1813 (bewerking)

de praktijk betekende dat hun inkomsten afkomstig waren uit de opbreng-
sten van hun boerderijen en landerijen. Verder worden acht kooplieden
en vier bierbrouwers vermeld. Vier personen vervulden een bestuurlijke
of ambtelijke functie.

Vijf personen: C. Janse van Weel, particulier, C. Aarden, landbouwer,
J.R. van Hilst, chirurgijn/apotheker, J. van Rooij. winkelier en M. Loos,
landbouwer waren lid van de conseil muncicipal. De eerste vier behoren
tot de vijftien hoogst aangeslagenen.

Een kwart van de honderd hoogst aangeslagenen is van het vrouwelijk
geslacht. Tien van hen zijn landbouwer en vijf ontvangen hun inkomsten
uit hun bezittingen.

Zeven personen behoren tot de 'notabelen': Adriana van Weel, de wedu-
we van Nieuwenboers; C. Janse van Weel; de weduwe van D. van Ursel;
Henrica Schoenmakers, de weduwe van M.C. van Weel; de weduwe van
P. van Inneveld; C. Janse Potters en de weduwe van L. van Hal. De Van
Weels waren aan elkaar verwant. Henrica Schoenmakers was gehuwd ge-
weest met een broer van Adriana van Weel en C. Janse van Weel was een
neef van hen. Het is niet helemaal duidelijk wat bedoeld is met de aan-
duiding 'placd sur  la liste  des notables'. Kwamen zonen van deze families
wellicht in aanmerking voor de 'Garde d'honneur'? Gezien de leeftijden
van de kinderen lijkt dit niet erg waarschijnlijk. Het meest waarschijnlijk
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is dat het vooraanstaande gegoede Roosendaalse families betrof die veelal
generaties lang gemeenteman waren geweest en in 1794 na de komst van
de Fransen schepen werden. De families Van Weel, Van Ursel en Van
Inneveld waren door huwelijken in de achttiende eeuw in de verte aan el-
kaar verwant.

2.5 Een momentopname in 1821

Bijlage 6 geeft een overzicht van de hoogst aangeslagenen in de hoofde-

lijke omslag in 1821. Zoveel mogelijk analoog aan 1813 zijn in een
kruistabel de gegevens bijeengebracht.

Kruistabel 31: Gegerens van de 24 hoogst aangestagenen in de hoofdelijke omslag
1821

1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

24 24   0  17   7 63  13    3   2   0    1    5 8 5 0 1  - totaal personen
-  -1 7  7 6 3 1 3  3  2  0 1 5 8502= rooms-katholiek

-   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 3 = protestant
-    - 63  10   2    1   0   0   4   5 5 0 4 = geboorteplaats R'daal

-62   3    1    1    0   1 13525= geboorteplaats elders
- 69 68 48 0 6 6 4 7 62    - 6 = gemiddelde leeftijd

-    -    -    -    -    5 5 0 7  = beroep landbouwer
-     -     -     -     -    2 55  8  = zonder beroep/

rentenier/landeigenaar
-    -    -    -   0 4 8 9  = beroep koopman/fabrikant

-    -    -   0   0  10= vrije beroepen (w.0.
advocaat, notaris, arts)

-    -   066 11= beroep bestuurder/
arnbtenaar

-    1 47 12= overige beroepen
- 49  13= vrouw

-  14= gemiddelde aanslag
Bron: hoofdelijke omslag 1821 (bewerking)

Bijna alle personen of hun weduwe die tot de hoogst aangeslagenen in
1821 behoren, stonden op de lijst van de hoogst aangeslagenen in de
Franse tijd. Alleen J.P. van Gilse, burgemeester. J. Mertens, molenaar, en
A. Kuijpers, herbergier waren nieuwkomers. Dit was op zich niet zo ver-
wonderlijk want zij waren in leeftijd, met hun 40 en 32 jaar aanmerkelijk

jonger dan de overigen.
Zeven van de op de lijst genoemde personen (of hun overleden echtge-

noot) waren bestuurder. Allen waren rooms-katholiek. Zeventien perso-
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nen zijn van geboorte afkomstig uit Roosendaal. Dertien vinden hun be-
staan in de landbouw en drie hebben inkomsten uit hun grondbezittingen.

Verwantschapsrelaties bestonden er tussen Henrica Schoenmakers
wiens overleden echtgenoot, Marinus C. van Weel, een neef was van C.J.
van Weel. Cornelis en Gerard Aarde waren neven. De burgemeester J.P.
van Gilse was via zijn vrouw verwant aan de familie Van Weel doordat
zijn schoonmoeder, Adriana van Weel een zus was van Marinus C. van
Weel.

2.6 De financiele elite in het midden van de eeuw

In 1844 werd door de plaatselijke belastingontvangers een lijst opge-
steld van de 24 hoogst aangeslagenen in de drie rijksbelastingen: de
grond-, patent- en personele belasting.16 De bedoeling van deze lijsten,
die in elke plaats werden opgemaakt, was om uit die hoogst aangeslage-
nen een speciale commissie van zetters samen te stellen voor een eventu-
ele buitengewone belastingheffing in verband met de benarde financiele
gesteldheid van het Rijk. Niet iedereen kwam echter in aanmerking om
opgenomen te worden op deze lijsten. De volgende groepen werden uitge-
sloten: vrouwen, mannen ouder dan 65 jaar, notarissen en geestelijken. In
bijlage 7 staan deze hoogst aangeslagenen vermeld. M. Duijvendak geeft
in zijn studie naar de machtsverhoudingen in oostelijk Noord-Brabant een
overzicht van de hoogst aangeslagen personen in 1844 voorzover het be-
trekking heeft op de regio die hij beschrijft. 17 Aanslagen boven de f 220,-
worden als bijzonder beschouwd en aanslagen van f 400,- en meer waren
zeldzaam. Aan dit laatste criterium voldeden maar zestien personen: tien
uit 's-Hertogenbosch, vier uit Tilburg en twee uit Helmond. 18 In
Roosendaal is J.P. van Gilse met een aanslag van f 596,03 met een grote
voorsprong eerste op de lijst. Hij was oud burgemeester van Roosendaal
en in 1844 raadslid. Van de genoemde personen waren er vier die op dat
moment een bestuurlijke of ambtelijke functie bekleedden. Vier anderen
verwierven zich kort daarop een bestuursfunctie als raadslid.

16)  RANB PrB, inv.nr. 4265, staten van de 24 hoogst aangeslagen personen in de grond-,
personele en patentbelasting 1844.
17) Duijvendak, Rooms,  rijk  of regentesk, 54-56 en 249-252. De regio waarop het onderzoek
betrekking heeft is de oostelijke helft van Noord-Brabant grofweg de gemeenten ten oosten
van Tilburg en 's-Hertogenbosch. Zie voor een nauwkeurige omschrijving pagina 24 en de
kaart op pagina 25 van het hierboven aangehaalde werk.
18) Duijvendak, Rooms, rijkenregentesk, 55.
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In bijlage 8 staan de hoogst aangeslagenen in de hoofdelijke omslag
over 1850 vermeld. Dit levert de volgende kruistabel op.

Kruistabel 32: Gegevens van de 25 hoogst aangeslagenen in de hoojilelijke Omslag
1850

1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

25 23   2  15  10 53   4   4   3   7    1   6   6 44  1 = totaal personen
-  14   9 5 1   4   2   3   7    1   6   4 43  2 = rooms-katholiek
-    1    1  73   0    2   0   0   0   0   2  51  3 = protestant

-    - 50   2    3   3   3   0   3   3 46  4 = geboorteplaats R'daal
-58    2    1    0   4    1    3    341   5 = geboorteplaats elders

-  50  62  65  53  38 45  66    -  6 = gemiddelde leeftijd
-     -    -    -     -    -    1  36  7   = beroep landbouwer

-     -     -     -     -    3  51   8   = zonder beroep/
rentenier/landeigenaar

-     -     -     -     1  42  9   = beroep koopman/fabrikant
-    -    -    0  49  10 = vrije beroepen (w.0.

advocaat, notaris, arts)
-        -      0   38    1 1 = beroep bestuurder/

ambtenaar
-    1  42  12 = overige beroepen

- 41  13 = vrouw
-  14 = gemiddelde aanslag

Bron: hoofdelijke omslag 1850 (bewerking)

Tien personen (of hun overleden echtgenoot) hadden in 1850 zitting in
de raad. Slechts een, de weduwe van de vrederechter Fercken behoorde
tot de hervorm(le religie. Alle overigen waren rooms-katholiek. Vijftien
personen waren in Roosendaal geboren.

Het aantal landbouwers is aanzienlijk teruggelopen. Nog maar vier per-
sonen vielen in deze beroepsgroep. Het aantal vrije beroepen daarentegen

bedroeg in 1850 tien.
De informele relaties tussen de hoogst aangeslagenen waren in vergelij-

king met 1821 toegenomen. Petrus van Gilse en de jurist Franciscus van
Gilse waren broers. Antonia Verheijen was gehuwd geweest met een broer
van Dominicus A. Janssens. Deze laatste was een oom van de advocaat mr
P.E.A. Janssens. P.A.G. van Gilse was door zijn huwelijk met Francisca

Allegonda Janssens gelieerd aan de familie Janssens. Zijn vrouw was een
dochter van Dominicus Janssens. P.A.G. van Gilse en P.E.A. Janssens die
beide ruim dertig jaar gelijktijdig wethouder waren (1850-1881), waren
dus door familiebanden nauw aan elkaar verwant. Petrus van Loon, bier-
brouwer van beroep, was gehuwd met Joanna Eeman. Zij was een halfzus-
ter van de advocaat mr Thomas van Reijsingen. Marijn Aarde en Jan,
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Maria en Anna Aarde waren neven en nichten van elkaar. De arts F.A.
Beels was gehuwd met Cornelia Maria van Hilst, een zus van de medeci-
nae doctor J.F. van Hilst.

2.7 De rijksten aan het einde van de 19e eeuw

Aan het einde van de negentiende eeuw waren de verschillen tussen
rijk en arm aanzienlijk toegenomen. Vooral de financiele bovenlaag was
erin geslaagd haar financiele positie door goed doordachte huwelijken te
versterken.

Kruistabel 33: Gege.vens van de 25 hoogst aangestagenen in de hoofdelijke omslag
1889

1  2  3  4  5  6  7  8  9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4

25 22   3  19   6 57   2  10   4   0   0   9   5  77  1 = totaal personen
-19   3 56   2   9   4   0   0   7   578  2 = rooms-katholiek
-   0   3 6 6   0   1   0   0   0   2   0 6 9  3 = protestant

-    -55    1    9   4   0   0   5   4734 = geboorteplaats R'daal
-63    1    1    0   0   0   4    1895 = geboorteplaats elders

-  725950    0    05566    -  6 = gemiddelde leeftijd
-    -    -    -    -    -   0 6 1  7  = beroep landbouwer

-     -     -     -     -    3  76  8   = zonder beroep/
rentenier/landeigenaar

-    -    -    -    0  76  9   = beroep koopman/fabrikant
-    -    -   0   0  10 = vrije beroepen (w.0.

advocaat, notaris, arts)
-       -     0     0    1 1  = beroep bestuurder/

annbtenaar

-   2 81  12 = overige beroepen
- 88  13 = vrouw

-   14 = gemiddelde aanslag
Bron: hoofdelijke omslag 1889 (bewerking)

Zes van de in bijlage 9 genoemde personen hadden zitting in de ge-
meenteraad. L.J. Peeters bekleedde nog de functie van gemeenteontvan-
ger naast zijn directeurschap bij de suikerfabriek. Deze laatste functie
bracht hem financieel aanzienlijk meer op dan zijn baan bij de overheid.

Sleclits drie personen behoorde tot de hervormde religie: V. Scholten
van Aschat, de eigenaar van het landgoed Vrouwenhof, H.B. Jager, expe-
diteur en J. Jacobs, verificateur. Zes personen waren elders geboren.

In 1889 waren er nog maar twee van de 25 hoogst aangeslagenen land-
bouwer: C. van Heijst en A. Luijsterburg. Het aantal renteniers daarente-
gen was toegenomen tot tien personen. Vertegenwoordigers van de nieuwe

169



beroepsgroepen waren inmiddels ook binnengedrongen in de financiele
elite van Roosendaal. Voorbeelden hiervan waren de bankiers W. Laane
en J.P.G. Luijkx, de tabaksfabrikant P. van den Biggelaar en H. B. Jager,

expediteur en participant in enkele bietsuikerfabrieken.
In 1889 bestond er een groot aantal venvantschapsrelaties in de groep

van de hoogst aangeslagenen. Johanna Catharina Eeman. de hoogst aan-
geslagene in 1889 met een geschat inkomen van f 12.900,-,was de moe-
der van Emile van Loon, goed voor een vierde plaats met een geschal in-
komen van f 7.500.-. Ook tussen Petrus van Gilse en de handelaar in wij-

nen, Victor van Gilse was er als vader en zoon sprake van een
eerstegraads familierelatie. De vier Van Weels waren broers en zusters
van elkaar. Gustavus E. en Ludovicus Peeters waren eveneens broers van
elkaar. Door het huwelijk van P.A.G. van Gilse met een zuster van F.E.
Janssens waren beide aan elkaar gelieerd. Datzelfde gold voor A.H.
Bogers die gehuwd was met een zus van de gebroeders Peeters. Willem
I.aane en Johannes Adrianus Laane waren neven. Emile van Loon was
verwant aan de familie Van Weel door zijn huwelijk met Maria van Weel,
een zus van Anna, Virginie, Prosper en Victor van Weel.

In een sc·hema zijn de venvantschapsrelaties tussen de vertegenwoordi-

gers van de belangrijkste families gevisualiseerd. Het geeft goed aan hoe
familiebanden zorgden voor een vervlechting van de financiele elite en op
deze manier een relatief klein homogeen gezelschap tot stand kwam.
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§ 3. Volkshuisvesting

3.1 Benauwd en benard

De volkshuisvesting werd in de negentiende eeuw niet tot de taken van
de overheid gerekend. Hoewel de bevolking, en daarmee ook de proble-
matiek op het gebied van de huisvesting en gezondheid, in de loop van
deze periode sterk menam. ondernam het gemeentebestuur geen enkele
actie om de problematiek op te lossen. De bemoeienis beperkte zich hoog-
uit tot het verlenen van bouwvergunningen hoewel ook daaraan nauwe-
lijks eisen gesteld werden. De bouwer diende slechts een voorgevelteke-
ning le overleggen en de rooilijn aan de straatzijde mocht niet overschre-
den worden.

Hoewel de bevolking snel groeide en er een grote toestroom van laagge-
schoolde - en dus laagbetaalde - arbeidskrachten was, vormde dit voor het
gemeentebestuur geen reden de sociale woningbouw te bevorderen. Enkel
de 'onvermogenden' konden rekenen op enige aandacht. Voor hen waren
er de zogenaamde 'armenhuisjes'. Deze woningen, die eigendom waren

van het burgerlijk armbestuur, verkeerden in een erbarmelijke staat en
werden door voortdurend geldgebrek nauwelijks onderhouden. Een we-
zenlijke bijdrage aan de oplossing van de huisvestingsproblematiek vorm-
den ze dan ook niet.

Aan het vastellen van een uitbreidingsplan, het aankopen van bouw-
grond door (le gemeente, het maken van stratenplannen, het aanwijzen
van bouwterreinen of het vaststellen van een deugdelijke bouwverorde-
ning werd door de lokale politieke bestuurders geen prioriteit gegeven.
Sommige pensionhouders zorgden voor huisvesting van vooral ongehuwd
spoonvegpersoneel en houwden voor dat doel een woning waarvan de ka-
mers verhuurd werden. Een ondernemer liet een aantal arbeiderswonin-
gen bouwen. Verder werd er alleen gebouwd door de kapitaalbezitters, de
rijke Roosendaalse families, die als wethouder of raadslid onafgebroken
in het gemeentebestuur vertegenwoordigd waren, en die in het algemeen
meer oog hadden voc,r hun eigen belang dan voor de belangen van de
Roosenclaalse burgerij. 19

7 RANB. PrB. Kai)inet:ar<·hief. inv.,ir. 336, verslag van het bezoek van de Conimissaris in

de provincie aan Roosendaal 8-10-1900.
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3.2 Een woningonderzoek in het midden van de 19e eeuw

In 1845 vond er een onderzoek plaats naar de toestand van de huizen
van het armbestuur.20 Daarbij stelde de commissie die met het onderzoek
belast was zich een viertal vragen:
- hoe is de huidige toestand van de woningen;
- welke reparaties zijn volstrekt noodzakelijk;
- moeten alle woningen worden aangehouden. moeten er woningen ver-

kocht worden of moeten er wellicht ook woningen bijgebouwd worden;
-  hoe kan de staat van de woningen verbeterd worden?

De commissie kwam in haar rapport, dat aan het gemeentebestuur en
het armbestuur werd aangeboden, tot de conclusie dat de toestand van de
woningen over het algemeen zeer slecht was. Een opmerking wilde de

,.commissie nog nadrukkelijk naar voren brengen:   dat in vele woningen te
weinig slaapplaatsen zijn, ten gevolge waarvan de voor de goede zeden,
zoo allernoodzakelijkste separaties der beide kunne dikwijls zoo niet on-
mogelijk, dan toch uiterst moeijlijk is".

Het totale huizenbezit van het armbestuur bestond uit dertien huizen,
die verdeeld waren in 44 woningen. In die woningen woonden 230(!) per-
sonen: 29 mannen, 57 vrouwen en 144 kinderen. Het merendeel bestond
uit onvolledige gezinnen, die in eenkamerwoningen woonden. Alle wonin-
gen vertoonden veelal ernstige gebreken. Sommige stonden bijna op in-

',storten;  aan twee huisjes, een aan den Kalsdonkse Molen en een ander
aan den Bogt, (is) aan beide een buitenmuur ingestort, terwijl van een der-
de, gelegen aan de Kaaij, de buitenkant van het sehuurtje ingevallen is".
Toch waren dit nog niet de slechtste woningen. Twee woningen kwamen
in aanmerking om afgebroken te worden, omdat eventueel herstel te hoge
kosten met zich mee zou brengen. Bij het ene pand moest een nieuwe ste-
nen voorgevel, een nieuwe vloer, een nieuwe voordeur met kozijn en een
nieuwe zolder aangebracht worden. De totale kosten, inclusief arbeid en
materiaalkosten, werden geraamd op f 121,05. Het daarnaast gelegen
pand was er nog erger aan toe. Hier was geen herstel meer mogelijk, het
afbreken en opnieuw opbouwen zou f 425,75 gaan bedragen. De af te bre-
ken woningen waren gelegen aan het Ommegangstraatje. De commissie
kwam met de oplossing om de woningen voorlopig maar te laten zoals ze
waren.

20)  CARN. Armenarchieven. inv.nr. 303, register van notulen van het armbestuur 1811-
1870, 30-4-1845; GARN, Armenarehieven, inv.nr. 474. stukken betreffende de toestand
van de armenwoningen 1845-1856.
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De woningen die gelegen waren aan de Molenstraat en het Kerkstraatje
konden het beste publiekelijk verkocht worden. Deze waren niet zo ge-
schikt om als armenwoning te dienen, zo meende men. De reden hiervoor
was "de goede stand" waardoor ze "eenen goeden verkoop zoude kunnen

',

provoceren . De opbrengsten konden gebruikt worden om zes nieuwe wo-
ningen aan de Vaartkant te bouwen. Van het gebruik door de toekomstige
bewoners had de commissie geen al te hoge verwachtingen want bij de
bouw van deze woningen moest duurzaam materiaal gebruikt worden om-
dat "bij woningen voor de armen bestemd (...) die niet goed gebouwd zijn,

(...) men zeker veel kans (loopt), dat die (...) hetzij door moedwil of ande-
renzints vernield zullen worden".

De totale kosten van renovatie bedroegen een bedrag van f 2.208,45
voor 35 woningen, per woning dus f 63,10.21 In het algemeen waren de
gebreken het gevolg van achterstallig onderhoud, zoals blijkt uit de nood-
zakelijke reparaties aan muren, daken en zolders, het vernieuwen van
vloeren en deuren, et cetera. Men besloot alleen de meest dringende ge-
breken te verhelpen.

3.3 Huisvesting voor de'behoeftige' klasse en de arbeiders

Van overheidswege werd nauwelijks aandacht besteed aan huisvesting
maar in 1862 trok het armbestuur uiteindelijk een bedrag uit van
f 2.385,- voor de bouw van zes nieuwe huisjes aan de Vaartkant.22 De

Vaartkant was op dat moment een weg aan de rand van het dorp. Toen ja-
ren later, rond de eeuwwisseling, deze straat omgedoopt werd tot
Brugstraat en daarmee de toegangsweg werd naar het nieuwe station,
bleek er een toenemende belangstelling voor grond le zijn in deze omge-
ving. Het gevolg was dat de armenhuis es, die nog in een redelijke staat

verkeerden, moesten verdwijnen.23

De kosten die het armbestuur uittrok voor onderhoud waren niet hoog.
Tot ongeveer 1860 bedroeg de jaarlijkse post reparaties aan woningen on-
geveer f 125,-. In 1850 werd het meeste uitgegeven, f 357,43 en in 1854
was slechts een bedrag van f 4,12 nodig voor het jaarlijks onderhoud.24
Na 1860 is de post structureel hoger: het gemiddeld bedrag voor jaarlijks

21)  In totaal kwamen 36 woningen in aannierking voor renovatie. Bij #en pand zijn de kosten
op het betreffende stuk niet meer te lezen.

22) GARN. Armenarchieven. inv.nr. 3323, manuaal van uitgaven 1828-1889, 1862.
23) De Grondwet, 11-3-1906.
24) GARN. Armenarchieven, inv.nr. 323. manuaal van uitgaven 1828-1889, f.71-75.

25) Idem.
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onderhoud is dan f 277,-.25 In 1889 reageerde het gemeentebestuur met
een aanschrijving tot herstel van enkele woningen.26 Het was een van de
weinige keren dat het gemeentebestuur daadwerkelijk optrad op grond
van de algemene politieverordening van 1854, die het bestuur de be-
voegdheid gaf om huiseigenaren te dwingen de noodzakelijk geachte re-
paraties aan hun woningen te laten uitvoeren. Mogelijk schrok het armbe-
stuur van het optreden van het gemeentebestuur want vanaf 1889 tot en-
kele jaren later werd de jaarlijkse post voor reparaties opgetrokken tot
ruim f 800,-.27

Hoe men over de reehten van de bewoner dacht, blijkt onder andere uit
een voorval in 1849 waarbij het armbestuur pogingen ondernam om een
bewoner uit een armenhuisje aan de Vaartkant te krijgen. Reeds ver-
seheidene malen had het armbestuur hem verzocht de woning te verlaten,
overigens zonder hem een alternatief aan te bieden. Waarom hij het pand
moest verlaten, viel in de archieven niet te achterhalen. In ieder geval

wendde het armbestuur zich tot de gemeente met het verzoek krachtdadig
op te treden om op die manier het openbaar gezag te handhaven. Daarop
vroeg de burgemeester advies aan de officier van Justitie te Breda. Deze
antwoordde dat het armbestuur niet verplicht was om behoeftigen in de
gemeente aan huisvesting te helpen en dat de besturen "zoo omtrent de

plaats waar, als de wijze hoe aan geene bepalingen ondenvorpen zijn,
maar met volkomen vrijheid kunnen handelen, en dat de bedeelden zich
moeten onderwerpen, aan alle de bepalingen omtrent huur en verhuur (..)
zoo zie ik geen bezwaar om (betrokkene) zonder vorm van proces, des
noods door de sterke magt te doen verhuizen".28

Nadat het station in gebruik was genomen zagen enkele ondernemende

Roosendalers al gauw dat er behoefte was aan hotelaccommodatie en
huisvesting voor het spoorwegpersoneel, de expediteurs en douaniers die
voor kortere of langere tijd in Roosendaal gestationeerd werden. Zo bouw-
de de timmerman Laureijs van den Broek het koffiehuis en pension De
Pelikaan en liet hij enkele jaren later, in de periode 1858 tot 1875 naast
zijn horecabedrijf een twaalftal huizen bouwen die hij verhuurde. Het me-
rendeel van die huurders was personeel dat werkzaam was bij de spoorwe-
gen.29 Niet alleen in de directe omgeving van het stationsplein verrezen

26)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 190, uitgaande stukken van burgemeester en wethouders
1889.

27) GARN, Armenarchieven, inv.nr. 323, manuaal van uitgaven 1828-1889.

28) GARN, Armenarchieven, inv.nr. 474. brief van de Officier van Justitie te Breda 30-5-
1849.

29)  Broos. Ontwikkelingen rond het spoomegstation, 1854-1885 (niet gepubliceerd onder-

zoek).
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pensions maar rond 1870 begon ook het gebied rond de Havendijk en de
Molenberg bebouwd te worden.

Er waren in Roosendaal slechts twee particulieren die op wat grotere
schaal woningen bouwden voor arbeiders. Een van hen was de Antwerpse
koopman Petrus Craen die in 1870 een stuk grond kocht tussen de
Havendijk en de Nieuwe Vughtstraat waarop hij zestien arbeiderswonin-
gen liet bouwen. De huisjes hadden twee kamers en waren ongeveer 25 m2
groot. De huurprijs bedroeg f 0.80 per week. Hij speelde hiermee in op de
grote woningnood onder de arbeiders want de vestiging van de suikerfa-
brieken deed een flink beroep op het arbeidspotentieel. De grondprijzen
in deze omgeving waren enorm gestegen want Craen betaalde voor het
door hem gekochte perceel van ongeveer 820 m2 f 4,06 per m2. In 1858
was de grondprijs voor het hetzelfde perceel nog maar f 0.33 per m2! In
1891 kocht de kandijfabriek Java de huisjes en liet ze slopen om er een
directeurswoning op te bouwen. Naast het complex arbeiderswoningen
van Craen liet de schipper Pieter Ooijens in 1875 naast de kandijfabriek
van Castelot nog een tiental arbeidershuisjes bouwen.30

De archieven laten nauwelijks zien hoe de huisvesting gerealiseerd
werd. Sinds de invoering van de algemene politieverordening van 1856
was degene die plannen had voor de bouw van een woning binnen de kom
verplic:ht een tekening in te dienen maar waarschijnlijk werd aan deze
verplichting niet al te zwaar getild want slechts sporadisch is er een teke-
ning te vinden in deze periode, en in de notulen van burgemeester en wet-
houders is nergens sprake van behandeling van een bouwvergunning. Na
1887 werden door een ambtenaar op de binnengekomen tekeningen op-
merkingen geplaatst over de richting van de rooilijn. Ook uit deze jaren
zijn er weinig stukken te vinden die duiden op behandeling van bouwver-
gunningen door het college van burgemeester en wethouders.

3.4 De huisvestingssituatie rond de eeuivwisseling

Aan het einde van de negentiende eeuw bestond de Roosendaalse wo-
ningvoorraad voor een groot deel uit eenkamerwoningen. Toch werd de -
(,ok voor die tijd - bedroevende woonsituatie van zo veel mensen niet als
een maatschappelijk probleem ervaren. Noch in de gemeenteraad, noch
in de kranten van die tijd kwam het ondenverp ter sprake. Na de invoering
van de Woningwet schreef de hoofdredacteur in de lokale katholieke
krant dat: "De volkshuisvesting (...) een aanhoudende zorg (is) van de ge-

30) 1(1em.
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meentebesturen" maar "vergeet, Goddank, niet, dat op de eerste en voor-
naamste plaats de bewoners, en niet de overheid de sehuld hebben van de
slechte huisvesting".31 Deze uitspraak weerspiegelde precies de opvattin-
gen van de gegoede Roosendaalse burgerij over de huisvestingsproblema-
tiek.

Ook de invoering van de Woningwet leidde niet oniniddellijk tot acties
van het gemeentebestuur. In 1903 werd de gemeente verplicht mee te
werken aan de instelling van een regionale gezondheidscommissie, die
als een van haar eerste taken kreeg opgedragen een systematisch woning-
onderzoek uit te voeren naar de toestand en situatie van de huurhuizen-
markt. Veel belangstelling bleek er niet te zijn gezien de moeite die ge-
daan moest worden om de commissie te bemannen. Het onderzoek richtte
zich op alle verhuurde woningen met drie of minder bewoonbare vertrek-
ken. In totaal waren er dat in Roosendaal 1.098 die eigendom waren van
299 eigenaren. De meeste eigenaren verhuurden een of twee woningen.
Maar 26 eigenaren verhuurden tie i of meer huizen. Gezamenlijk  ver-
huurden die 361 woningen; dat wil zeggen 34% van het aantal onderzoch-
te woningen. Een groot aantal was familie van elkaar.

Uit het onderzoek bleek verder dat van de 1.058 onderzochte huunvo-
ningen er 466 uit slechts 66n vertrek bestonden en 414 uit twee vertrek-
ken. Negentien woningen waren zeer slecht, 48 waren overbevolkt en 82
waren niet voor bewoning geschikt omdat zij vol ongedierle zaten. In  110
woningen waren de sanitaire voorzieningen beneden peil, tenvijl tien wo-
ningen niet eens over een toilet beschikten. Daarnaast hadden 25 wonin-
gen geen drinkwater en bij 42 woningen was de drinkwatervoorziening
slecht. Gemiddeld woonden in een eenkamerwoning tussen de vier en vijf
personen, met uitschieters  als acht bewoners  op   17,5  m2 en twaalf  op
15.75 m2! De slechtste huizen stonden aan de 'gangen' in de Molenstraat,
Sehoolstraat. Rozemarijnstraat. Hofstraat en Kade. Ook in de 'Kwakkel-
kooi', aan het Kerkstraatje en het Kuiperstraatje was de woonsituatie
slecht.32 Ook de resultaten van dit onderzoek vormden voor het gemeente-
bestuur geen aanleiding om op korte termijn actie te ondernemen en het
duurde dan ook nog geruime tijd voordat er in Roosendaal wezenlijke ver-
beteringen kwamen op het terrein van de volkshuisvesting.

11) De Grondwet, 11-2-1901.
12) GARN, Archief Gezondheidscommissie. inv.nr. 162, woningonderzoek 1904. Dit onder-
zoek door de regionale commissie bevat de gegevens van de volgende gemeenten:
Dinteloord, Fijnaart, Oud Gastel, Oudenbosch, Roosendaal, Rucphen, Standdaarbuiten,
Willemstad. Zie voor de huisvesting in Roosendaal over de periode 1901-1990: Gorisse.
Bestuurders bouuen.
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§ 4. Volksgezondheid

4.1 Doodgaan en overleven

De gemeente Roosendaal en Nispen kende vooral in de tweede helft van
de vorige eeuw een sterke bevolkingsgroei. Deze was het gevolg van zowel
migratie- als geboortenoverschotten en overtrof die van Noord-Brabant en
van Nederland als geheel. Die demografische groei werd mede veroor-
zaakt door een toename van de economische activiteiten. Deze ging echter
niet gepaard met een grotere welvaart voor de bevolking als geheel en een
betere gezondheidstoestand. Ook de gemeentelijke overheid en de medi-
sche stand konden daaraan weinig bijdragen.

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de sterftecijfers die een - welis-
waar grove - indicatie vormen voor de gezondheidssituatie, het voorko-
men van besnettelijke ziekten, de doodsoorzaken en tenslotte komt de ge-
meentelijke gezondheidszorg aan bod en de beroepsgroep die daarbij
werd ingeschakeld ten behoeve van de talrijke armen. Het prijskaartje
van die zorg wordt bekeken en de kwaliteit van de medische zorg.

Pas na 1880 daalden de sterftecijfers in Roosendaal. Liggen tot onge-
veer 1870 de Roosendaalse sterftecijfers ver beneden de landelijke cij-
fers, daarna zijn ze aanzienlijk hoger. Deze trend valt voor de hele provin-
cie Noord-Brabant te constateren. De proportional mortality rate, die de
sterfte van 50 jaar en ouder meet, laat zien dat de algemene gezondheids-
toestand van de bevolking in de tweede helft van de eeuw verslechterde.
In diezelfde periode nam ook de zuigelingensterfte sterk toe. Het zuigelin-
gensterftecijfer begon pas te dalen vanaf 1873 maar bleef tot de eeuwwis-
seling boven de 20%.

De invloed van epidemieen op de sterftecijfers was maar beperkt.
Weliswaar zorgden deze voor pieken. maar ze verklaren niet de stijging
van de sterftecijfers in de tweede helft van de eeuw. Wel kwamen de be-
smettelijke zieklen zoals cholera. pokken, buiktyfus met een zekere regel-
maat voor, maar na de grote cholera-epidemie van 1866 kwamen ze min-
der frequent voor en eisten ze minder slachtoffers. De inentingen, vooral
tegen de pokken, leverden niet altijd de gewenste resultaten op. Een groot
aantal personen liet zich - ondanks het feit dat de ziekte regelmatig op-
dook - niet inenten. Zelfs de verplichting voor schoolkinderen en leer-
krachten om zich te laten inenten, die vanaf 1872 gold, verhielp dit euvel
niet.

Aan het eind van de eeuw waren ziekten aan de spijsverteringsorganen
de belangrijkste doodsoorzaak. Hieronder vielen ook diarree en enteritis
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(darmontsteking), toen een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kleine
kinderen. Dit verklaart ook het hoge zuigelingensterftecijfer.

De enorm snelle bevolkingsgroei in de tweede helft van de eeuw zorgde
voor huisvestingsproblemen voor de overwegend laag- en ongeschoolde

migranten. Met name verslechterende woonomstandigheden waren hier-
van het gevolg wat tot uitdrukking komt in de hogere sterftecijfers.

4.2 Doodsoorzaken

Het sterftecijfer geeft weliswaar een globale indruk van de gezond-
heidstoestand, maar het geeft geen inzieht in de doodsoorzaken die er toe
leiden. Doordat de arisen vanaf 1866 verplicht werden om een overlij-
densbriefje met de vermoedelijke doodsoorzaak af te geven, beschikken
we sindsdien over doodsoorzaakgegevens. Deze zijn slechts beperkt be-
trouwbaar vanwege de primitieve diagnostiek waarover de artsen toen be-
schikten, maar verschuivingen in de diverse groepen doodsoorzaken ge-
ven in ieder geval aanvullende informatie over de gezondheidstoestand.
In navolging van P. Kooijai werden de doodsoorzaken verdeeld in een
aantal rubrieken aan de hand van de categorieen die in 1901 door het
Centraal Bureau voor de Statistiek werden gehanteerd. Vervolgens werd
een systematische steekproef gedaan met een aselect begin van  1:5 uit de
registers van doodsoorzaken van elk jaar. De gegevens werden gerubri-
ceerd. Daarna werd per periode van zes jaar het aandeel van iedere ru-

briek doodsoorzaken gepercenteerd. Daaruit kwam het volgende naar vo-
ren.34 (zie tabel 34).

33)  Kooij, 'Gezondheidszorg in Groningen 1870-1914', Tijdschrift roor Sociate Geschiedenis
26 (1982) 147. (Identiek aan hoofdstuk V in Kooij, Croningen, 1987).
w) GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 2393-2395. overlijdensbriefies 1864-1867 en inv.nrs.
2378-2382, registers van doodsoorzaken 1868-1913.
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Tabel 34: Percentages overledenen per ziektecategorie

1866/ 1872/ 1878/ 1884/ 1890/ 1896/ 1902/ 1908
1871 1877 1883 1889 1895 1901 1907 1913

categorie n=211 n=251 n=274 n=291 n=317 n=317  n=320  n=313

A 18,0 8,4 6,2      3,1      3,5 4,7 3,7     5,8

B            7.1      8,0        8,8      8,9 3,5 6.6     7,5     5,4

C         0 0 0 0 0 0 0 0
D            2,4 2,0 1.8      3,5       2,5       3,5     5,6     7,0

E 22,3 19,1 20,0 17,5 19,6 13,2 12,8 8,9
F            3,3 4,4 4,7 5,5       4,4       5,0     4,7     5,1

G  9,5 10,3 9,9 16,5 17,0 15,5 14,1 15,7

H  8,5 13,9 11,3 9,6 9,5 18,0 21,2 20,1

1             0.5      0,8        0        0,7 1,9 1,9 3,7 6,7

J             0        1,2        0,4      0         0         1,3     1,9     1,3

K  9,5 15,9 16,4 14,8 17,6 14,2 14,1 7,7
L 10,9 8,0 11,7 11,7 8,2 7,3     5       7,0

M            0,5 0,4 0,4 0,7 1,6 0,9 1,6     2,9

N            2,8 4,8 5.5 7,2 8,8 4.4 1,9 2,6

O            4,7 2,8 2,9      0,3       1,9       3,5     2,2     3,8

Bron: overlijdensbriefjes 1864-1867 en registers van doodsoorzaken 1868-1913

A = besmettelijke ziekten; B = tuberculose; C = geslachtsziekten; D = kanker;
E = ziekten van zenuwgestel en zintuigen; F = ziekten van hart en bloedvaten;
G = ziekten van de ademhalingsorganen; H = ziekten van de spijsverteringsorganen,
I = zieklen der uro-genitaalorganen: J = ziekten van zwangerschap en kraambed;
K = levenloos/aangeboren zwakte; L = ouderdom(sgebreken);
M=uitwendige oorzaken; N = overige; 0 = onbekend

A.  Het aandeel van de besmettelijke zieklen is in de periode 1866-
1871 18% (cholera-epidemie van 1866!), in de periode 1872-1877
8,4% (pokkenepidemietjes van 1874 en 1875) en in de periode
1878-1883 6,2% (pokkenepidemietjes van 1880), om daarna tot

1908 te blijven sehommelen tussen 3,1 en 4,7. Een hele verbetering
dus.

B.   Het aandeel van de tuberculose schommelt tot 1908 tussen 3,5 en
8,9%. Geen duidelijke vermindering, zoals was te verwachten, ge-
zien het gebrek aan effectieve therapie (de getallen zijn overigens la-

ger dan bijvoorbeeld in (le stad Groningen).
C.   Geslachtsziekten worden nooit als (loodsoorzaak vermeld. Vermoe-

delijk zijn deze bij de orgaanrubrieken geteld.
D.       Kanker als doodsoorzaak schommelt tot  1902 tussen  1.8 en 3,5% en

stijgt dan tot 7,0% in de periode 1908-1913, mogelijk ten gevolge
van een betere diagnostiek.
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E.    Zenuwziekten en zintuigziekten zijn met 22,3% sterk verlegenwoor-
digd in de periode 1866-1871. Daarna treedt een geleidelijke daling
op totdat in de periode 1908-1913 het aandeel nog slechts 8,9% be-
draagt. Onder deze rubriek vielen onder andere epilepsie, encefali-
tis, meningitis, ruggemergsziekten en dergelijke  maar ook apoplexie
(beroerte), hersenverweking en paralysis generalis (hersensyfilis) en
stuipen bij kinderen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze ziekten af-
namen. Wel betreft het veelal ziekten van ouderen en het aandeel
van de ouderen in de samenleving werd relatief kleiner. Bovendien
nam het aandeel van de sterfte onder kinderen beneden vijfjaar toe
zoals eerder is geconstateerd. De doodsoorzaken van de ouderen
werden als het ware verdrongen als percentage.35

F.    Het aandeel van de ziekten van hart en bloedvaten als doodsoorzaak
bleef met percentages tussen 3,3 en 5,5 redelijk constant.

G.  Het aandeel van de ziekten van de ademhalingsorganen stijgt na
1883 tot een niveau tussen 14,1 en 17%. Vooral de longontsteking

bij jeugdigen zal hiervan de verklaring moeten zijn.
H.   De ziekten van het spijsverteringsstelsel geven tot 1896 een daling

te zien tot 9,5% om dan plots sterk te stijgen tot een aandeel van 18
tot 20,1%, een verdubbeling! Onder deze rubriek vielen diarree en
enteritis (darmontsteking) bij kinderen beneden twee jaar, toen een
vaak voorkomende doodsoorzaak. Gezien de hoge zuigelingensterfte
lijkt het hoge niveau wel verklaarbaar, maar die al was al eerder

hoog. Wel weten we dat aan het eind van de vorige eeuw de huisves-
ting en hygienische omstandigheden erbarmelijk waren, maar een
sluitende verklaring is er niet.

I.   De ziekten van de uro-genitaalorganen beslaan minder dan 1%,
maar stegen na 1890 tot 6,7% in de perio(le 1908-1913. Er is geen
verklaring voor te geven.

J.     De doodsoorzaak'zwangerschap en kraambed' neemt een verrassend
minimaal aandeel in: tussen 0 en 1,9%, dit ondanks de toch te ver-
onderstellen matige verloskundige zorg.

K.       De rubriek van de levenloosgeborenen en ziekten der jonggeborenen
jonger dan drie maanden (waaronder ook verwaarlozing als doods-

oorzaak!) laat vanaf 1872 een sterke stijging zien naar een aandeel
tussen 14,1 en 17,6% om dan in de periode 1908-1913 weer te dalen
naar 7,7%. Dit stemt overeen met de reeds beschreven stijging van
het percentage levenloos geborenen en van de zuigelingensterfte.

35) Zie hiervoor ook hoofdstuk III bij grafiek 7: de sterfte naar leeftijd in percentages van de
totale sterfte.
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L.   Het aandeel van de ouderdomsgebreken, waaronder seniliteit met
verval van krachten, schommelt van 1866 en 1889 tussen 8 en
11,7%, van 1890 tot 1913 tussen 5 en 8,2%. Hier zal het mechanis-
me zoals onder e. beschreven ook een rol gespeeld hebben.

M.  De rubrieken uitwendige gebreken (waaronder zelfmoord), overig
(N) en onbekend (0) geven betrekkelijk kleine getallen te zien en
blijven een klein doch tamelijk constant aandeel innemen.

Resumerend: het aandeel van de besmettelijke ziekten nam na 1870 ge-
leidelijk af, de tuberculose bleef de gehele periode min of meer constant

zijn niet te verwaarlozen aandeel opeisen, het aandeel van zenuw- en zin-
tuigziekten en van ouderdomsgebreken daalde vooral tegen en na de
eeuwwisseling (vermoedelijk schijnbaar omdat het aandeel van de oude-
ren in de sterfte sterk afnam ten koste van de sterfte onder de vijfjaar), het
aandeel van de ziekten van de ademhalingsorganen steeg na 1883 (ver-
moedelijk meer omdat deze ziekten vooral de relatief sterk vertegenwoor-
digde jeugd troffen), de sterfte aan zwangerschap en kraambed nam
steeds een bescheiden plaats in en, meest opvallend, de zieklen van het
spijsverteringsstelsel gingen na 1896 stijgen en verdubbelden hun aan-
deel.

Omdat onder de laatst genoemde rubriek ook de sterfte aan diarree en
enteritis onder kinderen beneden de twee jaar viel, geeft dit gegeven, ge-
voegd bij de stijging van de ziekten der jonggeborenen (vanaf 1872) als
doodsoorzaak, wat meer inhoud aan de hoge zuigelingensterfte, zonder
deze echter volledig te verklaren. Vermoedelijk heeft, naast directe be-
smetting via de voeding, ook de weerstandsvermindering tegen deze ziek-
ten door onvolwaardige flesvoeding een rol gespeeld.

4.3 Besmettelijke ziekten

Cholera

Deze ziekte, die vroeger ook wel braakloop genoemd werd, verspreidt
zich rechtstreeks van mens tot mens of via door braaksel of ontlasting be-
smet voedsel. Bij epidemieen echter vooral door drinkwater dat besmet is
geraakt met menselijke ontlasting.

Evenals de rest van Nederland werden Roosendaal en Nispen in 1866
getroffen door een cholera-epidemie. In vier maanden werden 153 inwo-
ners ziek, waarvan er 89 overleden.36

36) GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 270, gemeenteverslag 1866.
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Men stond machteloos tegenover deze ziekte waarbij de mensen acuut
ziek werden en vaak binnen (66n of) enkele dagen overleden tengevolge
van het extreme vocht- en zoutverlies door braken en diarree. Een afdoen-
de behandeling was er niet. Men geloofde nog steeds in de miasmatheorie,
die inhield dat besmetting het gevolg was van luchtbederf. Overigens
werd in 1866 op een internationale conferentie wel vastgesteld dat de be-
smetting via drinkwater geschiedde, maar de wetenschap bleef lange tijd
conservatief in het miasma geloven.

De maatregelen van het gemeentebestuur waren door het gebrek aan in-
zicht gedoemd tot ineffectiviteit. Er kwam een verbod op het verkopen van
onrijp of schadelijk geacht fruit en de politie moest op de naleving ervan
streng toezien op de markt en in winkels. De straten en goten werden re-
gelmatig gereinigd. Aan (le armen werd een krachtige vleessoep uitge-
deeld, de armenwoningen werden schoongemaakt en gekalkt, het toezicht
op de mesthopen werd verscherpt en aan de grens van de gemeente werd
een houten loods gebouwd waarin choleralijders die per schip in
Roosendaal aankwamen, werden geisoleerd. Uitwerpselen van choleralij-
ders mocliten niet op straat of in de goten terecht komen, doch moesten

gezuiverd worden met ijzervitriool of chloorkalk. Wel- of vloedwater
moest zonodig gefilterd worden,net behulp van houtskool of bij voorkeur
gekookt worden vddr consumptie.

Maar het haalde niets uit, want er was geen riolering en geen drinkwa-
terleiding. Men betrok zijn drinkwater uit pompen of putten die vaak op
korte afstand gelegen waren van mestputten - en deze waren ook in ge-
bruik voor menselijke ontlasting. Ook bij de recente epidemie in Zuid- en
Midden-Amerika speelt dit nog steeds een rol.

In 1883 werd de verwekker van de cholera, de bacterie vibrio cholerae,
ontdekt door Pasteur, maar de dreiging van cholera-epidemieen werd pas
weggenomen met de aanleg van drinkwaterleidingen.

Pokken

Deze traden te Roosendaal en Nispen op in de jaren 1813, 1832, 1864,
1865, 1871, 1874, 1875, 1880, 1891, 1892 en 1893. Vooral in 1874,
1875  en 1880 sloegen de pokken  toe  met als gevolg respectievelijk   1 1 1

gevallen (33 doden), 112 gevallen (39 doden) en 92 gevallen (42 doden).
In 1874 en 1875 trad de sterfte aan de pokken voor 70% op onder de 0 tot
5-jarigen.

De pokziekte werd in die tijd ook wei 'kinderziekte' genoemd, omdat
vooral kinderen er het slachtoffer van werden. De mensen werden tien tot
twaalf dagen na (le besmetting ernstig ziek met hoge koorts. waarna rode
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vlekken verschenen op het hele lichaam, die overgingen in etterende
puisten. Als men geluk had dan trad na ongeveer negen dagen de gene-
zing in en restten na enige weken de littekens. Men bleef met een pokda-
lig uiterlijk achter. Indien men niet was ingeent tegen pokken, lag de
sterfte tussen de twintig en vijftig procent. Bij deze gevallen ontstonden in
de eerste dagen van de ziekle uitgebreide bloedingen in de huid die bin-
nen twee tot zes dagen tot de dood leidden. Ook rond de pokpuisten kon-
den bloedingen ontstaan. Men stond tegenover de pokken machteloos,
want een specifieke behandeling was niet bekend. De ziekte werd van
mens op mens overgebracht via druppeltjes neusslijm - met daarin het
toen onbekende virus - die in de lucht zweefden. Doordat het pokkenvirus
kon overleven in afgestoten korsten, kon besmetting ook door kontakt met
besmette kleding en huishoudelijke voonverpen optreden.

Nadat E. Jenner in 1798 de vaccinatie met koepokentstof had uitgevon-
den, was er in principe een afdoend middel tegen de pokken beschikbaar.
Tijdens de annexatie van Nederland door het Franse keizerrijk (1810-1813)
voerden de Fransen de inenting tegen pokken bij kinderen in, maar zonder
verplichting. In 1811 werden te Roosendaal en Nispen reeds 81 kinderen
ingeent. In 1812 waren het 29 van de 139 geborenen en in 1813 werden in
het eerste kwartaal 349 kinderen ingeent. Toen in juli 1813 in Roosendaal
pokken optraden, bleef de schade dan ook beperkt tot zeven gevallen en
drie doden. In 1812 en 1813 waren er brieven van de prdfet te Antwerpen
binnengekomen waarin pastoors, predikanten, medici en apothekers de op-
dracht kregen om bij de bevolking de vaccinatie te propageren.37

Met het vertrek van de Fransen verslapte de aandacht voor de vaccina-
tie. Lang niet alle kinderen werden gevaccineerd. In 1832 besmette een
uit Rotterdam terugkerende schipper vddr zijn dood nog vier gezinnen
met pokken. De kinderen uit deze gezinnen werd de toegang tot de school
ontzegd en op de deuren van hun huizen kwam de aanduiding 'kinder-
ziekte' te hangen. Bovendien werd bekend gemaakt dat men zich gratis
kon laten vaccineren. Blijkbaar werd er nauwelijks gebruik van gemaakt,
want er vielen in 1832 27 doden, waaronder negentien kinderen.

Nadat in 1864 en 1865 pokken waren voorgekomen, werden in 1868 in
Roosendaal en Nispen toch nog slechts 56 vaccinaties venicht. Het ge-
meentebestuur overwoog maatregelen tegen deze nalatigheid maar zoals
vaak bleef liet bij goede voornemens.

Pas in 1872 werd de vaccinatie bij schoolkinderen en leerkrachten wet-
telijk verpliclit gesteld. Toch bleef de vaccinatiegraad in Roosendaal en

.17)  GARN. AMa. inv.nr. 8, registre des lettres d(,pechees 1812. nr. 22: 1813, nrs. 76.110.
119 en 229.
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Nispen onvoldoende en bleven pokkenepidemieen optreden. Het ge-
meentebestuur trad kennelijk niet graag drastisch op. Typerend was haar
houding toen zich in 1871 zeven gevallen van pokken voordeden en er
vier patienten overleden. Men besloot hieraan zo min mogelijk ruchtbaar-
heid te geven teneinde opspraak te voorkomen. Men moest in 1874 con-
stateren dat de wet op de besmettelijke ziekten tot dan toe niet tot beteu-
geling der pokziekte had kunnen leiden. Niettemin bleven tussen 1874 en
1880 de maatregelen beperkt tot het afgelasten van de kermissen.

In 1880 sloegen de pokken dan ook weer toe. Roosendaal had er onder-
tussen een extra zorg bijgekregen, want op het station moesten alle reizi-
gers uit Belgie en Frankrijk hun ongewassen lijfgoed afgeven. Na ont-
smetten en wassen werd het teruggegeven.38 Het zou tot in de tweede helft
van de twintigste eeuw duren voordat de systematische inenting de pok-
ken succesvol kon terugdringen.

Buiktyfus, difterie, mazeten, roodvonk, kinkhoest en tuberculose

Deze ziekten kwamen in Roosendaal en Nispen incidenteel voor. Buik-
tyfus kon het gevolg zijn van rechtstreeks contact met een lijder aan deze
ziekte, van de consumptie van water, maar meestal werd de ziekte op indi-
recte wijze overgedragen door de consumptie van melk of voedsel dat be-
smet was door urine of fecalien van een buiktyfuspatient. Het vervelende
van deze ziekte is dat een niet meer zieke patient als bacteriedrager toch
een besmettingsbron kan blijven via zijn ontlasting.

Ook hierbij dacht men aan luchtbeded. Pas de aanleg van drinkwater-
leiding, riolering, controle op melk en bewust hygienisch gedrag, zouden
veel later een einde aan de buiktyfus-epidemietjes maken.

Difterie of'kwaadaardige keelziekle' wordt overgedragen door druppel-
tjes die bij hoesten van de patient gaan rondzweven en waarin de verwek-
ker, corynebactrium diphteriae, voorkomt. De ziekte was vaak dodelijk.
Het ontsmetten van lijders en het verbranden van besmette voorwerpen
had weinig resultaat gezien de verspreidingsweg. Pas in 1894 kwam een
door Von Behring gevonden antiserum in Nederland ter beschikking.

Mazelen kwamen regelmatig voor, maar alleen in 1893 woedde er in
Roosendaal een echte epidemie met 135 gevallen. Het aantal doden (ten
gevolge van complicaties door secundaire bacteriele infecties) bleef be-
perkt.

35  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 9, register van notulen van de raad 1876-1881, 21-5-
1880.
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In tegenstelling tot in de grote steden maakten ook roodvonk en kink-
hoest hier weinig slachtoffers.

Tuberculose kwam in de vorige eeuw steeds voor, meestal als longtuber-
culose. De verwekker, mycobacterium tuberculosis, werd verspreid door
patienten met open tuberculose door hoesten, niezen en opgeven. De bac-
terien werden door anderen ingeademd of via voedsel of eetgerei binnen-
gekregen. Daarnaast kon men besmet worden met het boviene (rundvee)-
type door het drinken van ongekookte melk.

De weerstand tegen tuberculose-infectie was in de vorige eeuw vaak
verminderd door ondervoeding, overbevolking van de woningen en in het
algemeen slechte socio-economische omstandigheden.

Zoals bleek bij de doodsoorzakenstatistiek, vormde tuberculose in de
tweede helft van de vorige eeuw tot 8,9% van de doodsoorzaken. Een af-
doende geneeswijze kende men nog niet, ook niet nadat R. Koch in 1882
de tuberkelbacil had ontdekt. De tuberculose zou nog tot ver in onze eeuw
een plaag blijven.

4.4 Partieulier en overheidsinitiatief

Het gemeentebestuur vaardigde, al dan niet in opdracht van een hogere
autoriteit, regelmatig sanitaire verordeningen uit of nam geriehte maatre-
gelen op dit gebied. Een selectie hieruit volgt nu.39 De verordeningen en
maatregelen werden nogal eens ingegeven door de angst voor bedorven
lucht als bron voor besmettelijke ziekten. Zo werd in 1854 de eigenaar
van een beerput op het einde van de Engebeek op de Turfberg gelast om
deze op te ruimen, want hij verspreidde een zeer 'hinderlijke en voor de
publieke gezondheid nadelige lucht'.

In 1832 was er al een verordening tot het onderhoud van de zuiverheid
der straten ingesteld. De inwoners moesten de straten regelmatig reinigen
ter wering van ziekte.

Een verordening op het begraven en vervoeren van lijken en een veror-
dening op het begraven op de gemeentelijke begraafplaats kwamen in
1869 tot stand.

In 1871 volgde een verordening op de waterleidingen (waterlopen en -
gangen), waarmee men ook de vlotte afvoer van verontreinigingen beoog-
de. De politie werd met het toezicht erop belast.

39)  De gegevens van deze paragraaf zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de gemeente-
verslagen.
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Een geheel ander oogmerk had de verordening uit 1878 op de puhlieke
vrouwenhuizen. Het toezieht hierop werd geregeld, mede met het oog op
venerische ziekten.

in 1883, toen er weer pokken dreigden, verscheen de verordening op de
verkoop en invoer van meststoffen uit gemeenten waar pokken, cholera,
tyfus of dysenterie heersen.

De algemene politieverordening van 1887 bevatte een hoofdstuk open-
bare reinheid en gezondheid. Daarin werd onder meer geregeld dat mest-
specien die een voor de gezondheid nadelige lucht verspreidden, alleen 's
nachts gelost mochten worden op aan te wijzen plaatsen en dat urine en
privaatmest niet in het water mochten worden geloosd. Bovendien moes-
ten privaat-, urine- of mestputten waterdieht gemetseld of anders twee
meter van water verwijderd zijn. Het vervoer van de inhoud van de putten
moest geschieden in waterdichte en overdekte wagens, tonnen of kisten.
Privaatputten mochten zich niet onder de woning bevinden. Het was ver-
der verboden om lijken te begraven of te vervoeren anders dan in een ge-
sloten kist.

In 1895 kwam de eerste verordening op het bouwen, slopen en bewonen
van woonhuizen tot stand. Daarin werd ondermeer bepaald dat de woning
over een behoorlijk ingericht privaat moest beschikken en twee aan de
buitenlucht opengaande ramen.40

Vanouds werden in perioden met hondsdolheid maatregelen genomen
tegen loslopende honden. De meest drastische werd in de verordening op
het vasthouden van lionden van 1855 neergelegd. Als er binnen de ge-
meente een van hondsdolheid verdachte hond was gesignaleerd, moesten
alle honden drie maanden lang een koperen of ijzeren muilkorf dragen.
Loslopende honden zonder muilkorf werden door de politie gevangen.
Indien zij niet binnen 48 uur werden opgehaald door de eigenaar, werden
zij afgemaakt. De eigenaren kregen bovendien een boete van twee tot vier
gulden. Bij verdenking van hondsdolheid moest een eigenaar zijn hond
direct opsluiten en aangifte doen bij de burgemeester, op straffe van boe-
te. Deze strenge maatregelen zijn begrijpelijk als men bedenkt dat honds-
dolheid bij de mens meestal dodelijk verloopt.

In de algemene politieverordening van 1856 werd het aan gezinsleden
van een gezin waarin een besmettelijke ziekte heerste, verboden om naar
school of werk te gaan. De ziekte moest ter secretarie worden gemeld.

40)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 13, register van notulen van de raad 1893-1896, 7-3-
1895.
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Op grond van de wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van
1872 werd een verordening op het vervoer van lijders aan besmettelijke
zieklen vastgesteld. Voor het vervoer was een vergunning van de burge-
meester nodig en het moest geschieden in speciaal daarvoor bestemde

voertuigen met het opschrift 'ziekenvervoer'. Na gebruik moesten zij wor-
(len ontsmet.

Tevens werd bepaald dat lijken van aan besmettelijke ziekten overle-
den personen moesten worden vervoerd in een lijkwagen en niet mochten
vertoeven in een gebouw waar lijkplechtigheden gehouden werden.

In de politieverordening van 1887 werd bepaald dat het verboden was
om kinderen de school te laten bezoeken indien zij leden aan kinkhoest,
oogziekte, hoofdzeer of een andere vorm van huiduitslag, tenzij de ge-
neesheer een verklaring meegaf dat er geen besmettingsgevaar was.

Tot 1887 was men aangewezen op regenwater en putten op het elf.
Needs in de achttiende eeuw beschikte Roosendaal over stenen en houten

pompen voor algemeen gebruik. Ze stonden op de Markt (bij de Franse

school) en in de Molenstraat (bij (le Gebrande Erve). Nog aan het einde
van de negentiende eeuw stonden er vijf openbare pompen.

Aangezien er geen riolering was, bestond er steeds gevaar dat het pomp-
of putwater werd besmet door bacterien allcomstig uit de mestputten met
menselijke fecalien die bij de huizen waren gesitueerd, maar van dit ge-
vaar was men zich toen niet bewust.

In 1885 kwam er voor het eerst een verzoek binnen voor een concessie
tot het aanleggen van een drinkwaterleiding te Roosendaal.41 Het aange-
dragen argument dat het goed was voor de volksgezondheid kon de ge-
meenteraad niet overtuigen. Tijdens de cholera-epidemie van 1866 was
het water immers scheikundig goed gebleken! Men twijfelde aan de finan-
ciele haalbaarheid. Nadat 230 ingezetenen een verzoekschrift hadden in-
gediend en de voorwaarden goed waren omschreven, werd op 22 april
1886 de concessie verleend voor 30 jaar. Uiteindelijk kwam deze terecht
bij de Waterleiding-exploitatiemaatschappij te Rotterdam die onder
Nispen twee lange bassins aanlegde waarin oppervlaktewater werd verza-

meld, gefilterd en in reinwaterkelders gevoerd, vanwaaruit het naar een
houten watertoren in de Nispensestraat werd gepompt. Vanuit de toren
werd het verder verdeeld in het beperkte leidingennet. De bassins zijn
nog te vinden bij de camping Zonneland. Een jaar later werd de waterlei-
ding officieel in gebruik genomen. De twee standpijpen op de Markt wer-

") Schenk. Veldman en De Visser, 'Watervoorziening in de gemeente Roosendaal en

Nispen'. Jaarboek De Chul(len Roos 31 (1971) 67-85 en Klaver. Driestromenland, 19.
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den alleeii iIi de zo,Tier bij watergebrek gebruikt en er moest steeds ie-
mand bijstaan voor de bediening en om misbruik tegen te gaan. In 1893
werd er nog een derde standpijp geplaatst. Onderwijl bleven de oude
openbare pompen toch in gebruik, al kregen er enkele van de inspecteur
van het geneeskundig staatstoezicht het opschrift 'ongeschikt voor ge-
bruik'.

In 1890 bestond er een openbare badinrichting aan de nu nog daarnaar
geheten Badhuisstraat. Het zwembad verkreeg zijn water uit de
Molenbeek. Beperkte de zwemeultuur zieh in die tijd tot de bovenlaag,
het badhuis droeg meer bij tot de watercultuur. Hier konden ook onver-
mogenden gebruik van maken. althans in de jaren 1892 tot 1895 verkreeg
het badhuis hiervoorjaarlijks een subsidie van f 200,- van de gemeente.

Het ophalen van huisvuil en de reiniging van straten en goten werden
perjaar verpacht. De pachter moest hiervoor driemaal per week de straten
bezoeken. De urine en fecalien werden in mestputten bij de huizen opge-
vangen en door de pachter in tonnen afgevoerd en verkocht voor het be-
mesten van de landbouwgrond.

Vanaf 1855 waren er in de kom van de gemeente diverse openbare uri-
noirs onder andere onder het Raadhuis. Deze waren met goedkeuring van
de gemeente geplaatst door J.F. de Bruijn die de urine gebruikte voor zijn
leerlooierij! In 1891 kwam er een pissoir op de drukbezochte beesten-
markt (nu Bloemenmarkt).42 Rioleringen werden pas in de twintigste eeuw
aangelegd.

Tot 1809 begroeven de hervormden hun doden op het kerkhof op het
terrein waar vroeger het (afgebrande) schip van de grote kerk had gestaan.
In 1808 werd dit verkocht aan de gemeente. Toen bij Koninklijk Besluit
van 4 mei 1809 het terrein weer aan de katholieken werd toegewezen voor
de bouw van de huidige St. Janskerk, verordonneerde de landdrost te
Breda dat een nieuw kerkhof buiten het dorp moest worden aangelegd.

Nispen had aan het eind van de achttiende eeuw een kerkhof gekregen.
In 1825 werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat iedere gemeente een be-
graafplaats moest aanleggen buiten de kom van het dorp. Op deze algeme-
ne begraafplaats werd in 1873 een lijkenhuis opgericht. In 1861 beschik-
te Roosendaal over drie begraafplaatsen. In 1891 werd de algemene be-
graafplaats aan de Bredasebaan aangelegd. Er werden afzonderlijke
gedeelten ingericht voor katholieken, hervormden en andere gezindten.

42)  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 12, register van notulen van de raad 1890-1893, 25-11-
1891.
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4.5 Het Gasthuis

In de Achterstraat bevond zich in het begin van de negentiende eeuw
een gasthuis voor arme en zieke passanten. Er was een gasthuismeester
over aangesteld.

In 1840 richtte de pastoor van de parochie van St. Jan zich tot zijn gelo-
vigen met het plan om in de voormalige kerk43 die lange tijd als schuur-
en noodkerk had gediend een gast- en ziekenhuis in te richten. Om een en
ander mogelijk te maken, deed hij een beroep op de parochianen om gel-
delijke bijdragen te schenken.44 In 1841-1843 werd in het gebouw van de

vroegere schuurkerk een R.K. Gasthuis ingericht. De ziekenverzorging
geschiedde vanaf 1844 door de congregatie van gasthuiszusters van de re-
gulieren van de orde van St. Franciscus van Assisie. Er werden arme ka-
tholieke zieken verpleegd als de verzorging thuis niet meer mogelijk was.
Dit gasthuis bleef in gebruik lot 1904, waarna het werd vervangen door
het door de zusters franciscanessen opgerichte Charitas aan de
Kalsdonksestraat, dat zowel zieken als bejaarden opnam.

Ten behoeve van de afzondering van lijders aan besmettelijke zieklen
werd in 1873 een apart gebouwtje opgericht. Bij de aanleg van de
Brugstraat in 1906 werd het afgebroken, en vervangen door een besmette-
lijke-ziekenbarak op het terrein van Charitas.

Na 1870 betaalde de gemeente voor die personen die onvermogend wa-
ren en thuis niet verzorgd of verpleegd konden worden. In Charitas wer-
den alleen personen ter verpleging of verzorging opgenomen die rooms-
katholiek waren. Aanvankelijk leverde dit, gezien het geringe aantal her-
vormden in de Roosendaalse gemeenschap, niet zo veel problemen op.
Toch kwam er op een gegeven moment kritiek op deze wijze van zorg. In
1897 werd in een ingezonden stuk stevige kritiek uitgeoefend op zowel
het gemeentebestuur als op het gasthuisbestuur. De aanleiding vormde de

weigering om een hoogbejaarde niet-katholieke inwoner met een medi-
sche indicatie op te nemen ter verpleging. De man overleed twee dagen
later. De auteur van de ingezonden brief, C.J. Daverveldt, stelde voor om
een neutrale vereniging op te richten voor de verzorging en verpleging van
personen van alle gezindten.45 Het meest tekenend was misschien nog wel
dat niemand reageerde op zijn ideeen. Maar enkele jaren later zou een
nieuw incident de verhoudingen tussen het gemeentebestuur en Charitas
toch gaan vertroebelen. In augustus van dat jaar verzocht het gemeentebe-

43)  In 1839 was de verbouwing van de St. Janskerk aan de Markt voltooid.
u)  GARN, Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 399, preek van de pastoor 22-11-1840.
45) De Grondwet, 2-5-1897.
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stuur aan Charitas om opname van enkele tyfuslijders. Hiertoe was het
gasthuisbestuur niet genegen en het antwoord aan het gemeentebestuur
liet aan duidelijkheid niets te wensen over: "In geen geval wordt die (op-
name) toegestaan aan niet-katholieken. Wij hebben dan ook nooit een zie-
ke, die niet tot de kath. godsdienst behoorde, in het gasthuis opge-
nomen:'46 Een uitzondering wilde het gasthuisbestuur nog wel maken
voor personen die bij een spoorwegongeluk betrokken raakten. Het ge-
meentebestuur gaf de moed niet direct op en vroeg onder welke condities
zieken en gebrekkigen wel verpleegd of opgenomen konden worden. Ook
op deze toenaderingspoging reageerde het gasthuisbestuur kort en duide-
lijk. Rooms-katholieke behoeftige zieken en degenen die een spoorweg-
ongeluk hadden gekregen, konden tegen betaling van f 0,33 per maand
verpleegd worden. Maar "krankzinnigen en onverbeterlijke dronkaards,
die zich niet storen aan de voorschriften van het Gasthuis (...) en bedorve-
lingen die aan venusziekten lijden en (...) voor anderen verderfelijk en
verpestend zijn" waren, katholiek of niet, van verpleging uitgesloten. Een
schriftelijke overeenkomst tussen gemeente en gasthuis over opname en
verzorging van patienten was niet nodig want Charitas was een kerkelijke
instelling en kon een eigen koers varen, zo liet het gasthuisbestuur aan
het gemeentebestuur weten.47 Een overeenkomst over de opname en ver-
pleging van niet-katholieke inwoners kwam voorlopig dan ook niet tot
stand.

4.6 Kosten van de gemeentelijke gezondheidszorg

De grootste uitgavenposten voor de lokale overheid waren aanvankelijk
steeds de weddes van de door de gemeente aangestelde genees-, heel- en
verloskundigen, waarin ook de uitgaven voor geneesmiddelen waren be-
grepen. De functionarissen werden jaarlijks of voor meerdere jaren door
het bestuur benoemd waarbij de bezoldiging werd vastgesteld.

In 1800 nog moest door de chirurgijns voor het ambt van gemeente-
geneesheer worden ingeschreven, waarna de laagst inschrijvende werd
benoemd. Daarna werd de wedde gefixeerd en werd de post bij toerbeurt
door de chirurgijns vervuld. In de wedde was de verstrekking van genees-
middelen aan de armen inbegrepen.

46)  BA Breda, inv.nr. 1292, brief van het Gasthuisbestuur aan het gemeentebestuur. 24-8-
1899.

17)  BA Breda, inv.nr. I 292. brief van het gemeentebestuur aan het Gasthuisbestuur. 14-11-
1899 en brief van het Gasthuisbestuur aan het gemeentebestuur, 4-12-1899.
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Grafiek 16 Kosten gezondheid,zorg in tienjaarlijkse gemiddelden
1813 - 1900
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De geneeskundigen fungeerden over het algemeen een aantal jaren,
verrichtten hun taak soms met meerderen of verdeelden het werkgebied
in Roosendaal en Nispen, waarbij dit laatste ook wel door een geneeskun-
dige uit Essen (Belgie) werd bediend.

De wedde van de chirurgijn-apotheker bedroeg tot 1808 f 150,-, steeg

daarna tot f 250,- en bleef op dit niveau tot de laatste chirurgijn G.A.
Gussenhoven in 1878 stierf. De medicinae doctor kreeg een wedde van
f 90,- dat zonodig onderling werd verdeeld. Pas in 1858 ging dit omhoog
naar f  150,- maar vanaf toen moest daarvoor ook het gasthuis worden be-
diend. In 1871 werd het f 300.- en in 1889, toen de eerste arts benoemd
werd f 500,-.48

De vroedvrouw kreeg tot 1814 f 150,- en daarna f 175,-. Waren er
twee, dan kregen beiden dat bedrag. De laatste gemeentevroedvrouw die
in de vorige eeuw werd aangesteld, M.J. Senten. kreeg vanaf 1879 f 400,-.
In 1902 werd het f 500,- op basis van minmaal 100 verlossingen A f 5,-
per jaar, waarna het in  1915 weer werd verlaagd tot f 300,- op basis van

60 verlossingen. De gerneenteapothekers, dus de chirurgijns die na 1866

5 GARN, AMu, inv.nrs. 128-135. gemeenterekeningen 1800-1809; GARN, AMa, inv.nrs.
34-36, gemeenterekeningen 1810-1812; GARN, PB, inv.nrs. 243-280, gemeenterekenin-

gen 1813-1849: GARN. GB 1851-1916, inv.nrs. 570-630, gemeenterekeningen 1850-1910.
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alleen nog voor deze functie in aanmerking kwamen, ontvingen f 225.-
per jaar voor de levering van geneesmiddelen aan armen. Toen de eerste
'echte' apotheker, C. Metz, in 1871, werd aangesteld, ging het bedrag al
gauw omhoog naar f 350,-, ook voor de chirurgijn waarmee hij om de twee
jaar in het ambt rouleerde. Vanaf 1893 werd geen wedde meer gehanteerd
maar sloot het gemeentebestuur met de apothekers J. Steijns en J. Meyer
een leveringscontract voor aan armen geleverde geneesmiddelen.49

De weddes, met name van de geneesheren, lijken laag naar onze maat-
staven. Toch was het een gewild basisinkomen voor zich vestigende dok-
ters. Een doktersvisite bracht bijvoorbeeld in 1814 maar zes stuivers op.50

Overigens werd niet alles rechtstreeks in harde valuta uit de gemeente-
kas betaald. Vroedvrouwen ontvingen aanvankelijk ook nog een inkomen
in natura: 48 tonnen turf per jaar. En de medicinae doctores, chirurgijns
en apothekers ontvingen aan het begin van de negentiende eeuw ook nog
een betaling van de administrateur van de armengoederen. De gemeente
stortte f  115,- in de armenkas ten behoeve van geneesmiddelen en gaf op-
dracht aan de gasthuismeester (die tevens rentmeester van de passantar-
men was) om f 50.- daaraan bij te dragen. Ook de commissarissen van de
'ijsere kist' droegen f 50,- bij.51 Alles bijeen een tamelijk ingewikkelde
construclie.

Daarnaast werden relatief aanzienlijke kosten gemaakt voor de verple-
ging van krankzinnigen uit de gemeente, die doorgaans voor gezinsverple-
ging ondergebracht werden in Geel (Belgie). De verpleging kostte ruim
honderd gulden per jaar en duurde vaak vele jaren. Er was dan ook een
medisch attest vereist alvorens men tot plaatsing overging. Na 1870 ken-
de de gemeente ook verpleegkosten van arme zieken in het plaatselijke
gasthuis.

Tenslotte waren er marginale uitgaven als voor: koepokinentingen ten
behoeve van de behoeftigen, maatregelen ter voorkoming van de versprei-
ding van besmettelijke ziekten, bijdragen aan de gezondheidscommissie,
het in stand houden van verpleegplaatsen voor lijders aan besmettelijke
ziekten, onderzoek van drinkwater en incidentele kosten. Deze uitgaven
zouden thans geplaatst worden onder de rubriek preventieve gezond-
heidszorg, maar het begrip preventie was in de vorige eeuw nog niet inge-
burgerd.

w) Idem.
-'D GARN, PB, inv.nr. 282. bijlage tot de rekening 1814.
4) GARN. AMu. inv.nrs. 46-47, ingekomen en uitgaande stukken 1809 en 1810, 23-8-
1809; GARN. Armenarchieven, inv.nr. 473, uittreksel uit het register der notulen van het
gemeentebestuur van 23-12-1807.

193



In totaal gaf de gemeente van  1813 tot 1869 gemiddeld  14,5 cent per in-
woner uit aan gezondheidszorg. Daarna stegen de kosten snel: 1870-1879
34 cent, 1880-1889 44 cent, 1890-1899 52 cent en 1900-1909 57 cent.
De voornaamste oorzaak waren de stijgende verpleegkosten. De reele kos-

ten van de gezondheidszorg bedroegen in de periode 1900-1909 gemid-

deld f 8.640,- per jaar.52

§ 5. Onderwijs en opt)oeding

5.1 Beperkte mogelijkheden

Onderwijs en opvoeding liepen in de negentiende eeuw in elkaar over.
Het belangrijkste doel was de mensen op te voeden tot goede katholieken.
Het gezin vormde daarbij voor de katholieken de hoeksteen van de sa-

menleving. Hier groeiden immers de nieuwe leden van de samenleving

op. Vooral de taak van de ouders werd als erg belangrijk gezien. De school

vormde het verlengstuk van de opvoeding buiten het gezin. Het was niet

zozeer een plaats waar de verstandelijke vermogens werden ontwikkeld
als wel een instituut tot vorming van goede en rechtgeaarde katholieken.

Met (le schoolwet van 1806 werd de zorg voor onderwijs nadrukkelijk
een overheidstaak. De betekenis van het onderwijs nam sterk toe en werd

geleidelijk tot het belangrijkste en meest omvattende socialisatiemecha-
nisme naast de besloten kaders van gezin, dorp, buurt en kerk. Opvoeding

via onderwijs werd in de loop van de negentiende eeuw met name door de
uitbreiding van het bijzonder onderwijs steeds belangrijker.

Het onderwijs was gedurende de gehele achttiende eeuw in handen van

de staat. Hoewel de katholieken in 1796 formeel gelijkberechtigd werden,
werd de vrijheid van onderwijs pas in 1848 definitief in de grondwet vast-

gelegd. De feitelijke mogelijkheden om een en ander te realiseren ontbra-

ken echter doordat een recht op subsidie achterwege bleef. Die strijd om
eigen scholen voor de katholieken en protestanten en de fnanciering
daarvan door de overheid vormde de rode draad in de zorg voor onderwijs.
Hoewel de wet- en regelgeving grotendeels van bovenaf geregeld werd, en
de gemeente er slechts uitvoering aan diende te geven, kon de gemeente

toch een zeker eigen beleid voeren, bijvoorbeeld door te zorgen voor goed

en voldoende openbaar onderwijs en door subsidiering van bepaalde on-
den*ijsactiviteiten.

'2) GARN, PB. inv.nrs. 245-280, gemeenterekeningen 1813-1849 (bewerking): GARN. GB

1851-1916, in\·.nrs. 570-630, gemeenterekeningen 1850-1910 (bewerking).
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Aan het einde van de achttiende eeuw was er zowel in het kerkdorp
Nispen als in Roosendaal een openbare school, terwijl er in Roosendaal
nog een zogenaamde Franse school was. Deze Franse school werd overi-
gens in 1811 bij gebrek aan belangstelling opgeheven. In 1832 startte de
uit Etten afkomstige congregatie van penitenten-reeollectinen een meis-
jesschool en een jaar later richtte de onderwijzer Sandeling een dag- en
kostschool op voor jongens. Aan beide scholen werd door het gemeente-
bestuur door het beschikbaarstellen van een pand medewerking verleend.
In 1865 werd de school van Sandeling, die na zijn dood door zijn broer
was voortgezet, opgeheven. In datzelfde jaar echter namen de broeders
van de congregatie van St. Louis uit Oudenbosch het initiatief voor de op-
richting van een jongensschool met een pensionaat. Ook aan dit initiatief
verleende de gemeente medewerking door het gratis beschikbaarstellen
van onderwijsruimten.

Een geheel ander particulier initiatief, nu niet vanuit de rooms-katho-
lieke kerk, was dat van de decoratieschilder H.G. Dirckx. Hij vroeg in
1858 medewerking van de gemeente om een'Teekenschool' op te richten.
Na wat bedenkingen verleende de gemeente ook hieraan medewerking in
de vorm van het beschikbaar stellen van een leslokaal in het raadhuis en
enkele jaren later door subsidiering van de tekenschool en administratie-
ve ondersteuning vanuit het ambtelijke apparaat. Hierdoor ontstond op
een gegeven moment een vervlechting tussen gemeente en de particuliere
tekenschool waardoor de zuiverheid van de verhoudingen in het gedrang
kwam.

De kwaliteit van het gegeven onderwijs varieerde sterk van school tot
school. Over het algemeen komen de bijzondere scholen beter uit de bus
dan het openbaar onderwijs. Het is moeilijk daarvoor exacte oorzaken aan

te geven. De gedrevenheid van de onderwijskrachten, vooral die van de
onderwijscongregaties, heeft hierbij zeker een rol gespeeld. Uit de diverse
rapporten van schoolinspecteurs en de plaatselijke schoolcommissie
blijkt dat hun optreden, en in het bijzonder dat van het hoofd van de
school, niet onderschat moet worden. Van belang is ook het onderscheid
tussen kosteloos en niet-kosteloos onderwijs. Het bijzonder onderwijs
kende in tegenstelling tot het openbaar onderwijs geen vrijstelling van
lesgeld zodat dit voor een aantal gezinnen al een drempel opwierp om hun
kinderen naar katholieke scholen te sturen. Die tegenstelling tussen be-
taald en kosteloos onderwijs werd alleen maar groter doordat ouders die
sehoolgeld betaalden op een gegeven moment van het gemeentebestuur
eisten dat er afzonderlijk onden«is gegeven werd of nog beter afzonderlij-
ke lokaties kwamen voor wat men noemde de 'burgerkinderen' en kinde-
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ren van de 'behoeftige klasse'. Het uiteindelijke resultaat was twee open-
bare scholen: een voor kosteloos onderwijs en een school voor de gegoede
klasse. Het niveau van het gegeven onderwijs op beide scholen lag ver
uiteen.

De tekenschool was de enige vorm van middelbaar onderwils in
Roosendaal en er was dan ook een grote toestroom van leerlingen. Onge-
veer een kwart van de leerlingen was afkomstig uit de omliggende plaat-
sen. Na verloop van tijd nam de kwaliteit van het gegeven onderwijs - on-
danks een toenemende gemeentelijke en provinciale subsidiering - af
doordat docenten in het geheel niet of door te weinig geschoolde leer-
krachten vervangen werden.

De veranderingen in het onderwijs blijken ook uit de financiele bemoei-
enis van de gemeente. In de eerste helft van de eeuw was de gemeente
slechts enkele centen per inwoners kwijt aan ondenvils, maar aan het
eind van de negentiende eeuw was dit al opgelopen tot anderhalve gulden

per inwoner.

5.2 Schoolvoorzieningen

Aan het eind van de achttiende eeuw waren was er zowel in Roosendaal
als in Nispen een gemeentelijke school voor gewoon lager onderwijs. De
Roosendaalse school stond op de hoek van de Kerkstraat en het
Tongerloplein. In 1830 werd het gebouw gedeeltelijk verbouwd en ver-
groot. De kosten hiervan bedroegen f 2.200,-.53 Een aantal jaren later, in
1860, bleek dat het schoolgebouw en de daarbij horende onderwijzerswo-
ning in een zeer slechte staat verkeerden. Burgemeester en wethouders
stelden de raad voor om tot nieuwbouw over te gaan. Vanuit de raad kwa-
men echter bezwaren naar voren tegen de voorgestelde lokatie.54 Ook en-
kele ingezetenen maakten middels een ingezonden brief bezwaar tegen de
plaats van nieuwbouw nabij de Vismarkt.55 Uiteindelijk werd voor een be-
drag van f  1.760,- een perceel grond 'in de Vught' aangekocht56 en op  18

april volgde de aanbesteding van de bouw van een schoolgebouw met on-
57derwijzerswoning voor een totaalbedrag van f 13.445,-.

53)  Buijsen, 'Het lager onderwijs te Roosendaal en Nispen van 1800 tot 1920'. Jaarboek De
Chulden Roos 44 (1984) 8
54) GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 5, register van notulen van de raad 1859-1865. 22-8-
1860. f. 48-49.
w) GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 78, ingekomen stukken 1860. nr. 588. 25-11-]860.
56)  GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 5, register van notulen van de raad 1859-1865. 3-12-
1860, f. 61.
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Naast het 'gewone' basisonderwijs kende men vanaf de zestiende eeuw
de I.atijnse en Franse scholen Deze instellingen werden veelal groten-
deels of geheel bekostigd werden door de stedelijke overheid. Ook in
Roosendaal was er een Franse school. In 1777 richtten schout en sehepe-
nen een verzoek aan de Raad en Rekenkamer te Breda om de Franse kost-
schoolte mogen heroprichten.58 Het plaatselijke bestuur ging voortvarend
te werk. Men koeht het huis aan van de gepensioneerde schoolmeester
Pelaton  aan de Molenstraat  voor een bedrag  van  f  1.700,- en benoemde
Marcelis Pasque uit Breda met een jaarwedde van f 200,- en vrij woonge-
not. In 1811 werd aan zijn opvolger, de Franse schoolmeester De Pauw,
ontslag verleend. Een nieuwe ondenvijskracht werd niet meer benoemd in
afwachting van een gemeentelijke reorganisatie, en hoewel men nog in
1829 een poging in het werk stelde om de Franse school opnieuw op te
richten, zou dit er niet meer van komen.59 Een particulier initiatief voor
een kostschool van Sandeling maakte een heroprichting overbodig.

In  Nispen  werd  de  school en onderwijzerswoning in december   1794
door binnentrekkende Franse troepen in brand gestoken.60 Pas enige ja-
ren  later,  in  1798 werd de school herbouwd.61 Omstreeks het midden  van
de negentiende eeuw verkeerde het gebouw in een zodanige staat dat uit-
gebreide onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk waren. De kosten
hiervan bedroegen f 1.550.-. In 1883 bleek het schoolgebouw te Nispen
niet meer aan de wettelijke eisen te voldoen en was nieuwbouw noodzake-
lijk.

Een jaar eerder verrees aan de Burgerhoutsestraat een nieuwe openbare
school voor kosteloos onderwijs omdat herstelwerkzaamheden aan het
oude gebouw te kostbaar waren. In 1889 moesten de beide openbare
scholen wegens toename van het aantal leerlingen uitgebreid worden.62
Naast de bovengenoemde gemeentelijke schoolvoorzieningen waren er
nog enkele particuliere ondenvijsinstituten.

57) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 5. register van notulen van de raad 1859-1865, 7-12-
1860 en 21-12-1860, f. 7] -72,73-75.
58)  Zie voor gegevens over de Franse school het artikel van Buijsen, 'De Franse school te
Roosendaal'. Jaarboek De Chutden Roos 34 (1974) 26-41.
3 idem.
60) GARN, AMu. inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796,5-11-
1796.

61)  GARN, AMu, inv.nr. 24, register van resoluties van de municipaliteit 1798-1799,  19-6-
1798, f. 101.

62)  GARN, GB 1851-1936, gemeenterekeningen over de desbetreffende jaren.
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5.3 Particulier en overheidsinitiatief

In 1832 werd door de congregatie van de penitenten-recollectinen uit
Etten een school voor meisjes opgericht. Het gemeentebestuur juichte dit
initiatief toe omdat er "behoefte bestaat aan eene behoorlijke inrichting
waarin arme kinderen, op eene doelmatige wijze in de meest onontbeerlij-
ke vrouwelijke handwerken en andere nuttige kundigheden, onderwijs
kunnen erlangen".63 Het pand waarin de zusters hun intrek namen was ei-

gendom van burgemeester J.P. van Gilse.
Een jaar later kreeg de onderwijzer Joannes Sandeling toestemming tot

het "oprigten van eene dag en kostschool tot het geven van ondenvijs in de
Fransche en andere vreemde talen". Een dergelijke school bood de kin-
deren uit de betere standen de vorming en kennis die ze nodig hadden als
basis voor een verdere opleiding, studie voor een beroep of hun latere so-
ciaal functioneren. De raad meende dat deze school "hoogst nuttig" was
voor Roosendaal en gaf dan ook een pand aan de Molenstraat in gebruik
zonder hiervoor huur in rekening te brengen. Noodzakelijk onderhoud
aan het gebouw bleef echter achterwege en in 1842 verzoeht Sandeling
om uitbreiding en om een aantal reparaties aan het gebouw te verrichten.
Het leerlingental was toen zo sterk toegenomen dat "niet alleen verschei-
dene fatsoenlijke familien van elders, ja, ook in deze gemeente, aanmer-

kingen maken en zelfs afkerig zijn, omdat de noodige ruimte voor de ge-
zondheid der jonge lieden en tot het geven van geregeld onderwijs aan de
kostschool ontbreekt". Sandeling stelde de gemeente voor de keuze om
het gebouw aan te passen aan de meest noodzakelijke eisen of het aan
hem te verkopen. De raad koos voor dit laatste alternatief omdat men
vreesde dat de financiele lasten bij behoud sterk zouden stijgen. Voor een
bedrag van f 2.200,- werd hij eigenaar van het schoolgebouw. Het aantal
leerlingen schommelde tussen 1851 en 1864 tussen de 84 en 94 met een
uitzondering in 1855 toen het instituut maar liefst 120 leerlingen telde. In
1863 overleed de oprichter van de Franse school. Zijn broer nam de lei-
ding over, maar toen deze in 1865 stierf, werd de school opgeheven.64

In 1865 kreeg de raad een verzoek van de broeders van de congregatie
van St. Louis te Oudenbosch om in het oude openbare schoolgebouw een
bijzondere dagschool met gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te
stichten. De gemeente ging graag op het verzoek in en men besloot de ge-

m)  GARN, PB, inv.nr. 34, ingekomen stukken 1832, nrs. 239 en 240.
61) Van Hasselt, 'L'Institut Sandeling de Rosendael', Jaarboek De Ghulden Roos 19 (1959)

67-71; Buijsen, 'De Franse school te Roosendaal'. 26-41; De Rosendaalsche Courant, 14-
11-1863.
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bouwen gratis heschikbaar te stellen. De toelichting op het raadsvoorstel

was duidelijk: "De gemeente zal alzoo door deze verhuring geen geldelijk
voordeel behalen, maar wat meer is, een inrigting verkrijgen, waarin niet
alleen gewoon, maar ook meer uitgebreid lager onderwijs als Fransch,
Engelsch, Duitsch als Wiskunde zal gegeven worden".65 De school ging 1

augustus 1865 van start. In een advertentie in de lokale krant werd be-

langstellen(len voor de 'Burgerschool voor R.C. Jongeheeren' verzocht
zich vooraf aan te melden aan het woonhuis van de broeders.66

De school van de broeders van St. Louis zou vijfjaar in de oude openba-
re school gehuisvest blijven. In 1870 werd de nieuwbouw van het klooster
van de broeders, St. Marie, waarin ook de school gehuisvest was, officieel

geopend. De Grondwet had een uitgebreid verslag opgenomen van de ope-
ningsplechtigheid: "Het hoofd- en middengebouw is bestemd voor het

godsdienstig onderwijs der mannelijke jeugd van Roosendaal, de regter-
vleugel bevat de woonvertrekken der eerwaarde broeders, terwijl de lin-
kervleugel de klassen of leslokalen voor 't onderwijs bevatten". De leer-

lingen voerden bij deze gelegenheid allerlei voordrachten uit: "De oefe-

ningen en voordragten in 't Hollandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch
beantwoordden ten volle aan de billijke verwachting der ouders. Sommige
muntten uit door tact en gevoel". Blijkbaar was men niet alleen gevoelig
voor de inspanningen voor de kwaliteit van het onderwijs door de congre-
gaties, maar minstens evenveel, zo niet meer, voor de financiele inspan-
ningen die het bijzonder onderwijs zich getroostte, want "bij het verlaten
van het terrein viel ons oog ter linkerzijde op de gebouwen der eerwaarde

zusters, alwaar honderden meisjes onzer gemeente eene gewenschte op-
leiding erlangen, alwaar de armen en kleinen moederlijk worden ver-

zorgd. En die twee gestichten kosten aan de gemeente en's lands kas geen
halve cent: ze zijn daargesteld door vrijwillige offers van voor het onder-
wijs alles veil hebbende katholieken.'967

5.4 Kwaliteit van het onderwijs

Met de schoolwet van 1857 werd niet alleen de mogelijkheid geschapen
om bijzonder onderwijs te geven, maar er kwam ook meer aandacht voor
de kwaliteit van het onderwijs. De leerstof werd vastgelegd. Naast reke-

nen, lezen, schrijven en Nederlandse taal werden geschiedenis, aardrijks-

65)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 5, register van notulen van de raad 1859-1865, 12-6-
1865, f. 234.
66) De Grondwet, 1-8-1865.
67) De Grondwet, 3-7-1870.
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kunde, kennis der natuur. vormleer (meetkunde) en zingen verplichte
vakken. Bovendien kwam er de mogelijkheid om naast de gebruikelijke
vakken in een aantal facultatieve vakken onderricht te geven. Werd,
naast het gewone pakket, in een van de moderne talen, wiskunde, land-
bouwkunde, gymnastiek, tekenen of handwerken voor meisjes lesgege-
ven, dan behoorde de school tot het meer uitgebreid lager onderwijs
(mulo). Dit schooltype kwam daarmee feitelijk in de plaats van de vroege-
re Franse school.

De gemeenten kregen grotere bevoegdheden om het onderwijs naar ei-
gen goeddunken te regelen, maar dit bracht tevens grotere financiele ver-
plichtingen met zich mee. Er moesten voldoende scholen zijn om in het
openbaar onderwijs te voorzien, het onderwijzend personeel werd door de
gemeente aangesteld en de kosten van het onderwijs kwamen grotendeels
voor rekening van de gemeente.

Van de kwaliteit van het onderwijs in de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw moeten we ons niet al te veel voorstellen. De rapporla-
ge van de provinciale inspecteur Wijnbeek in 1844 over de kostschool
van Sandeling luidt als volgt: "De bijzondere dag- en kostschool van J.J.
Sandeling was merkelijk toegenomen in getal kostscholieren: tevoren wa-
ren er slechts vier, thans meer dan veertig. Het gebouw was verbeterd en
het onderwijs niet verminderd, vooral van den broer van Sandeling, doch
deze was zeer winderig en wilde vertooning maken".68

De nieuwe schoolwet van 1857 zorgde voor meer aandacht voor de kwa-
liteit van het ondenvijs. In Roosendaal werd als uitvloeisel van die
schoolwet in 1858 een plaatselijke schoolcommissie geinstalleerd met als
leden: P.A.G. van Gilse en P.E.A. Janssens, beide wethouders, P. de
Bruijn, raadslid, G. Peeters, gemeentesecretaris en J.J. Sandeling, diree-
teur van de Franse school.69 De commissie was in haar eerste rapportage
over het algemeen niet ontevreden over de kwaliteit van het onderwijs en
de toestand van de schoolgebouwen. Bij de openbare school te
Roosendaal merkte men op dat "het onderwijs (...) ons voldoende voor-
komt, voora] wanneer men in aanmerking neemt, dat vele kinderen de
school slechts gedurende een gedeelte van het jaar bezoeken, en dus die
vakken van het ondenvijs welke meer tot de registreeksche behoefte van
het dagelijksche leven behooren, bij het onderwijs op den voorgrond die-

68)  Reinsma, 'Het lager onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850 volgens de rap-
porten van de hoofdinspecteur Wijnbeek', Varia Historica Brabantica II,'s-Hertogenbosch
1966.295.

69)  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 4, register van notulen van de raad 1856-1859, 25-5-
1858, f. 116-117.
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nen te staan". Dit betekende dat schrijven, taal en rekenen de meeste
aandacht kregen. Of de andere vakken ook daadwerkelijk ondenvezen
werden, was de commissie niet gebleken omdat ze de scholen slechts een
keer bezocht hadden. Ditze.lfde gold voor de openbare school te Nispen.

De dag- en kostschool voor jongens, waarvan het commissielid
Sandeling directeur was. voldeed aan alle eisen, evenals de dag- en kost-
school voor meisjes. Over de bewaarschool van de zusters was de commis-
sie enthousiast door "den echten kindergeest, die daar heerst. en door de
doelmatige ontwikkeling van 't verstand, en door de zeldzame geschikt-
heid van de onderwijzeressen".

Het nut van de zondagsschool. een soort tweede kans ondenvijs voor
kinderen die geen of gebrekkig ondenvijs hadden genoten, bleek uit het
grote aantal leerlingen, gemiddeld 80, dat elke week de school bezoeht en
kosteloos onderwijs volgde. 70

Meisjes gingen over het algemeen naar de bijzondere meisjesschool van
de zusters. Van het totaal van 160 leerlingen op de openbare school te
Roosendaal waren er slechts 39 meisjes. In Nispen was de verhouding
tussen jongens en meisjes ongeveer gelijk maar hier bestond dan ook geen
concurrentie van het bijzonder onderwijs.

De hoogte van het schoolgeld liep nogal uiteen bij de verschillende on-
denvijsinstellingen. Het bijzonder onderwijs was over het algemeen duur-
der dan het openbaar ondenvijs. In de onderstaande tabel is een overzieht
gemaakt van de situatie in 1875/76.71

Het hoge schoolgeld bleek vaak een belemmering te zijn voor ouders om
hun zoon of dochter op het bijzonder onderwijs te plaatsen.72

De kwaliteit van het openbaar onderwijs was er in vergelijking met
1858 niet op vooruit gegaan, integendeel zelfs. In Nispen was de slechte
toestand van het onderwijs er de oorzaak van dat leerlingen in het naburi-
ge Essen naar school gingen en aan de openbare school voor kosteloos on-
denvijs te Roosendaal noemde de sehoolcommissie de situatie van het
daar gegeven onderwijs "bij voortduring uiterst slecht".73 De oorzaken
daarvan zijn gemakkelijk aan te wijzen, want hoezeer de gemeente graag
medewerking gaf aan partic:uliere initiatieven, met het beschikbaarstellen
van financiele middelen voor het eigen openbaar ondenvijs was men niet
al te scheutig. De schoolcommissie die de raad adviseerde op onderwijs-

2) GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 77. ingekomen stukken 1859. nr. 114. 28-2-1859.
2)  GARN. GB 1851-1916, inv.nrs. 2020 en 2021. verslagen van de schoolcommissie over
1875 en 1876
72) Idem.
3 Idem.
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gebied en die uit raadsleden bestond, zag ondanks aandringen van de on-
derwijsinspecteur weinig in uitbreiding van het openbaar onderwijs.
Vooral de voorzitter, wethouder P.A.G. van Gilse, verzette zich tegen elk
voorstel dat maar enigszins in die richting ging. Het was dan ook geen
wonder dat de verhoudingen tussen de onderwijscommissie en het hoofd
van de openbare school, Ludwig, totaal verstoord raakten. Zo werden bij-
voorbeeld tot de zondagssehool, een vorm van herhalingsonderwijs be-
stemd voor de minder vermogenden en daarom gratis toegankelijk, enkel
leerlingen toegelaten die rooms-katholiek waren en gaf een priester gods-
dienstonderwijs. Leerkrachten van de openbare school werden bij hun in-
dienstneming verplicht enkele uren les te geven op deze school. Hoewel
hiertegen door het raadslid Emile van Loon regelmatig geprotesteerd
werd, bleef die toestand totdat dit onderwijs in 1884 werd overgenomen
door de broeders van St. Louis. 74

TaI)el 35.  Overzicht van de scholen en het schoolgeld in  1875/76
Scholen Schoolgeld per leerling

Openbaar jongens- en meisjes/ voor het g.1.0. afzonderlijk in de dag- en avond-
onderwijs   g.1.o. en m.u.lo./ school f 0,50 met een korting van 25% voor

dag- en avondonderwijs   twee of meer kinderen uit een gezin; f 2,- voor
het g.1.o. en het Frans en f 0,50 daarboven
voor ieder afzonderlijk vak; f 1,25 voor het g.
en m.u.1.o. in de avondschool

jongens- en meisjes/ kosteloos
g.1.0.

jongens- en meisjes/ f 0,50 per maand met een korting van 25%
g.1.0./ voor twee of meer kinderen uit een gezin;

Nispen behoeftigen gratis

zondagsschool kosteloos

Bijzonder jongensschool/ f 3,- per maand voor de gewone vakken en
onderwijs   g.1.o. en m.u.1.0. Frans en f 0,50 voor ieder andere taal en wis-

kunde

meisjesschool/
g.1.o. en m.u.1.0.

Bron: verslagen schoolcommissie 1875 en 1876

74)  GARN, Commissie van toezicht op het lager onderwijs. inv.nr. 5717, register van notulen
1869-1901,31-5-1879.
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Omdat men vanwege de kosten het aantal ondenvijzers zo veel mogelijk
wilde beperken. kwam het voor dat er een hulponderwijzer was voor 65
leerlingen terwijl er in die klas voor twaalf leerlingen geen zitplaatsen wa-
ren.75 Ook het schoolverzuim kon grote vormen aannemen. Zo bleek bij-
voorbeeld in Nispen het schoolverzuim enorm toe te nemen zodra de kin-
deren gingen leren voor de eerste communie. Zij kwamen dan niet meer of
hoogstens een halve dag naar school. Pogingen van het gemeentebestuur
om in overleg met de Nispense pastoor hiervoor een oplossing te zoeken
haalden niets uit door onwilligheid van de pastoor. 76

De kwaliteit van het openbaar onderwijs had dus in eerste instantie veel
te maken met de geringe bereidheid van de gemeente om voldoende te in-
vesteren in personeel en middelen.

5.5 Een schoolstrijd op lokaal niveau

In de schoolwet van 1857 ontbrak de mogelijkheid om bijzondere scho-
len te subsidieren. Voor de geestelijkheid en met name de bisschoppen
was deze wettelijke regeling onvoldoende, immers voor bijzondere scho-
len bleven de bestaansmogelijkheden daardoor gering. De uitgangspun-
ten van liberalen en confessionelen inzake het onderwijs kwamen steeds
verder uit elkaar te liggen. Het liberale streven om het onderwijs te 'ver-
wetenschappelijken' stuitte op verzet. De confessionelen zagen het onder-
wijs als middel tot opvoeding in christelijke waarden en normen. Naast
het gezin vormde de school immers het belangrijkste instituut waar de
jeugd gevormd werd.

Met de pauselijke encycliek Quanta Cura van 1864 en de Syllabus
Errorum, uitmondend in het Mandement van de Nederlandse bisschop-
pen van 1868, nam de kerk en de geestelijkheid stelling in de onderwijs-
politiek. Het Mandement stelde de kwestie duidelijk: " Het is van den
eenen kant niet te ontkennen, dat het niet-katholieke onderwijs met den
dag voor de katholieke jeugd meer en meer onbruikbaar, uiterst gevaarlijk
dreigt te worden; dit is het natuurlijk gevolg van het ongeloof dat buiten
de katholieke kerk dagelijks veld wint, en van de verderfelijke beginselen
die overal voortgang, welke de kwade tijdgeest rondom ons doet, het meer
en meer nodig maakt, dat de beginselen van ons H. Geloof. echt katholie-
ke geest en gezindheid en ware christelijke deugd diep en vast in de har-

rs)  GARN, GB 1851-1936. inv.nr. 104, ingekomen stukken 1886 nr. 169. jaarverslag toe-
stand lager onderwijs over 1885.
m)  GARN. GB 1851-1936. inv.nr. 105. ingekomen stukken 1887 nr. 256, jaarverslag toe-
stand lager onderwijs over 1886,
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ten der opgroeiende katholieken wortelen. Daarom ziet ieder, die oplet-
tend den toestand overweegt, meer en meer behoefte aan voldoende ka-
tholiek onderwijs dringend worden; niet alleen opdat de jeugd aan het
verderf van schadelijke scholen ontsnappen, maar opdat zij tot grondige
katholieke godsdienstigheid en deugd naar eisch worden gevormd".77

De confessionelen en met name de katholieken gingen zich organiseren
en schermden zich op deze wijze af tegen, wat men meende, bedreigende
invloeden van buiten. Zo trachtte men de controle op de eigen groep le
handhaven. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk hoeveel anti-liberale artike-
len er vanaf 1870 in de lokale krant verschijnen. Rogier noemt het op-
schuivingsproces naar rechts van de katholieken een Europees verschijn-
sel.78

Hoe vertaalde dit zic·h nu op lokaal niveau? Was er in Roosendaal spra-
ke van een schoolstrijd, nam de geestelijkheid initiatieven om te komen
tot meer bijzonder onderwijs? Was er onder de plaatselijke elite een af-
wijzing van het openbaaronderwijs?

Naar aanleiding van voorstellen voor nieuwe huisvesting van de openba-
re school. richtte een aantal notabelen, afkomstig uit middenstand- en za-
kenkringen, een schrijven aan de raad waarin bezivaar gemaakt werd tegen
de voorgestelde lokatie voor nieuwbouw. Naast het argument dat een nabij
gelegen sloot, de Paardenloop, in het verleden al voor veel stankoverlast
zorgde, voerde men aan dat "de plaatsruimte der thans geprojecteerde
school veels te gering is in verhouding der bestaande en steeds toenemen-

de bevolking der gemeente, dat hierin de kinderen onzes erachtens (me-
ning Bic) niet eene behoorlijke ruimte zullen liebben, om, zoo als tot het
geven van doelmatig ondenvijs vereischt wordt geplaatst te kunnen wor-
den; en uit een finantieel oogpunt veroorloven wij ons de opmerking, dat
eene behoorlijke scheiding tusschen de burgerkinderen en die der behoef-
tige klassen dient te bestaan':79 Dit laatste was nu het punt waar het eigen-
lijk om ging. Vanuit de gegoede burgerij kwam de wens naar voren om hun
kinderen op een aparte school te zetten. Zij betaalden immers schoolgeld
en wensten voor hun kinderen zo goed mogelijk onderwijs.

Een jaar later werd nog nadrukkelijker het verzoek om beter ondenvijs
naar voren gebracht door een vijftigtal, merendeels dezelfde, gegoede

burgers uit de middenklasse. Zij hielden een warm pleidooi voor meer uit-
gebreid lager ondenvijs, waarbij ze erop wezen dat de ondenvijswet van
1857 die mogelijkheid hood. "Het (is) voor burgers van meer beschaafclen

rr) Aangehaald bij: Van Kemenade. De katholieken en hun onderwijs. 64.
8)  Rogier en De Rooy. /n rrijheid herboren. 175.

1 GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 78, ingekomen stukken 1860, nr. 588. 25-11-1860.
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stand niet verkieslijk (...), dat hunne kinderen ter school gaan in hetzelfde
vertrek met den grooten hoop der kinderen uit alle rangen en standen der
maatschappij", maar met het oog op "de aanzienlijkheid, uitbreiding en
den toenemenden bloei onzer gemeente" vonden de indieners van het ver-
zoekschrift het noodzakelijk dat er een inrichting kwam waar meer onder-
wezen werd dan alleen de allereerste beginselen van het onderwijs. Er
waren weliswaar twee bijzondere scholen waar meer uitgebreid lager on-
derwijs werd gegeven: een kostschool voor jongens, het Instituut
Sandeling, en een meisjeschool, de kostschool van de zusters. Maar deze
beide instellingen konden naar de mening van de indieners van het ver-
zoekschrift niet voorzien in de behoefte van de burgerij. Als argumenten
voerden zij aan:
-    de accommodatie van de beide kostscholen zou te klein zijn om exter-

ne leerlingen op te nemen;

-   het vakkenpakket op deze scholen kwam niet geheel overeen met de
wettelijke eisen;

-    de meisjeschool van de zusters was alleen toegankelijk voor r.k. leer-
lingen en

-     zowel de kostschool van Sandeling als de meisjesschool van de zusters
konden leerlingen weren.80

De gemeenteraad legde het schrijven ter inzage maar een reactie bleef
achterwege.

Vier jaar later verzocht A.J.L. de Roock uit Bergen op Zoom, schoolop-
ziener in het 13e district van Noord-Brabant, het gemeentebestuur om een
school voor meer uitgebreid lager onderwijs op te richten. De visie van de
schoolopziener over het lager onderwijs in Roosendaal liet aan duidelijk-
heid niets te wensen over: "Zoo als de toestand van het onderwijs thans te
Roosendaal is, voldoet die in geenen deele zelfs aan de matigste eischen
onzer tegenwoordige maatschappij".81 Hij wees er verder op dat vertegen-
woordigers van de gegoede burgerij meermalen bij hem hadden aange-
drongen pogingen in het werk te stellen om te komen lot meer uitgebreid
lager onderwijs en hij verweet de raad dat deze niet bereid was om de no-
dige financiele middelen hiervoor beschikbaar te stellen. De schoolopzie-
ner zag eveneens graag een splitsing tussen onderwijs voor de 'lagere'
klasse en de middenklasse, want "de openbare school van den heer van
den Bos (is) niet geschikt en (kan) ook nimmer geschikt gemaakt worden
voor het beoogde doel (m.u.1.0. BuG, (dit) ligt geheel in den aard der

80) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 79, ingekomen stukken 1861, nr. 370, 20-6-1861.
81) GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 83, ingekomen stukken 1865. nr. 266, 15-4-1865.
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school zelve. Zij is de eenige, en ook de aangewezene tot opleiding der
volksjeugd. Deze bezoekt ten platten lande - en het grootste gedeelte
Uwer Gemeente behoort daartoe - zeer ongeregeld en ook kort de school.
Stellen wij dat het kind van den geringen burgerman, den kleinen land-
bouwer en den handwerksman met het zesde jaar evenals van den meer-
gegoede ter school komt dan zal het op het tiende jaar, als wanneer de ca-
techetisatie het grootendeels aan het onderwijs onttrekt, bijna reeds

zoodanig onderlegd zijn, dat het zich in zijn beperkten werkkring kan be-
helpen; want korte tijd nadat het de Eerste Communie82 gedaan heeft,
wordt het tot den landbouw of op den werkwinkel gebezigd. Het onderwijs
wat het verder geniet, zal zich alleen kunnen bepalen tot herhaling van
het vroeger geleerde. Zoodanig onderwijs brengt uit den aard der zaak
eene groote oppervlakigheid mede (...). 't Is maar vooruit tot dat het doel:
een brief schrijven, een sommetje maken bereikt is. Klassikaal onderwijs
schikt zich naar het meerendeel der leerlingen; en zoo moet het ook we-
zen, zal het vruchten dragen. Vandaar dat de kinderen der meergegoeden
dus ook even oppervlakkig gevormd worden: Hoe geheel anders is echter
hun toestand, hoe verschillend de tijd die zij op de schoolbanken kunnen
verblijven. Ook zij komen met hun zesde of zevende jaar ter school, doch
met het vast voornemen daar niet tot het twaalfde, maar tot het vijf- of zes-
tiende jaar onafgebroken te vertoeven, is het al niet juist voor allen tot het
laatst toe op de school der plaats hunner inwoning, dan toch zeker op eene
andere waarvan de eindcursus als vervolg, als aanvulling van het geleerde
op het eerste heet te strekken".83

De aanleiding voor dit schrijven vormde het overlijden van Jacques
Sandeling in  1865 en daarmee het verdwijnen van de kostschool voor jon-
gens. De enige mogelijkheid voor jongens om meer uitgebreid lager on-
derwijs te volgen in Roosendaal kwam daarmee te vervallen. Voor de
schoolopziener vormde dit een gelegenheid om de gemeente op haar ver-
plichtingen te wijzen. De oplossing kwam enkele maanden later met het
verzoek van de broeders van de congregatie van St. Louis om een bijzon-
dere school met meer uitgebreid lager onderwijs te mogen oprichten. Zo

kon de gemeente zich verschuilen achter het particulier initiatief en hoef-
den er geen extra gemeentegelden voor het onderwijs beschikbaar gesteld
te worden.

82) Kinderen deden hun communie op twaalfjarige leeftijd. Paus Pius X (1903-1914) voerde
de kindercommunie in waarbij kinderen voortaan op zevenjarige leeftijd de communie de-
den. Op het twaalfde jaar vond dan de 'Plechtige Communie' plaats, ook wel genoemd

'Hernieuwing van de Doopbeloften'
83) GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 83, ingekomen stukken 1865, nr. 266, 15-3-1865.
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Het openbaar onderwijs leidde een moeizaam bestaan. Tussen de com-
missie van toezicht op lager onderwijs en Ludwig, schoolhoofd van de
openbare school, ontstonden zodanige problemen dat beide partijen
lamnge tijd niet meer'on speaking terms' waren met elkaar. Ooorzaak van
het conflict was de houding van de voorzitter van de commissie, wethou-
der P.A.G. van Gilse. Door voortdurend te beknibbelen op elke aanvraag
die het schoolhoofd deed en de daarbij gebruikte argumentatie, zorgde hij
voor onwerkbare verhoudingen. Zo meende hij in 1870 dat het onnodig
was om een tweede hulponderwijzer aan te stellen, ondanks de toename
van het aantal leerlingen, omdat daardoor leerlingen van de bijzondere
school naar de openbare school zouden kunnen gaan. Bovendien zou dan
een mogelijkheid worden geschapen om aan de openbare school lessen in
wiskunde en 'hoogduits' te geven en hiervoor kon men bij de broeders-
school terecht.84 Uiteindelijk besloot de raad  een jaar later - na aandrang
van de schoolopziener - om een tweede hulonderwijzer aan te stellen. Kort
daarop herhaalde de hele zaak zich weer toen de schoolopziener op grond
van het leerlingenaantal om aanstelling van een derde hulponderwijzer

vroeg. Weer lag de schoolcommissie dwars, met uitzondering van de di-
recteur van de bietsuikerfabriek, L.J. Peeters. Deze laatste vond dat er
,'

op den oogenblik in de gemeente geen enkele jongensschool (is) waar
voldoende onderwijs voor de burgerklasse gegeven wordt en niet allen
hebben fortuin genoegzaam om hunne kinderen op eene kostsschool te
doen", hiermee speciaal verwijzend naar Van Gilse.85 Ook bleef Van
Gilse voortdurend hameren op de noodzaak om het herhalingsonderwijs
op te heffen vanwege de kostenaspect. In werkelijkheid was dit herha-

lingsonderwijs, waarvan vooral de arbeidende klasse gebruik maakte, een
concurrent van het avondonderwijs van de broeders. De verhouding tus-
sen de schoolcommissie en het schoolhoofd bleef slecht totdat de nieuwe

burgemeester Coenen  in  1894 een nieuwe schoolcommissie instelde.  De
oude, conservatieve elite, in de personen van Van Gilse en Van Loon,
werd vervangen door de fabrikant Peeters, die overigens al eerder lid was

geweest, de industrieel H. Laane en de bankier E. Laane.86

84) GARN, Commissie van toezicht op het lager onderwijs, inv.nrs. 5717-5718, register van
notulen 1869-1901. 9-10-1870.
85) GARN. Commissie van toezicht op het lager onderwijs, inv.nrs. 5717-5718. register van
notulen 1869-1901. 8-9-1874.
86) GARN, Commissie van toezicht op het lager onderwijs, inv.nrs. 5717-5718, register van
notulen 1869-1901, 15-8-1894.
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5.6 Middelbaar onderwijs: de 'Teekenschool'

Behalve over de slapte, achterlijkheid en weinig actieve instelling ten
opzichte van het werk van de arbeidende klasse klaagden de werkgevers
over de zeer slechte ontwikkeling van de Nederlandse arbeiders. Voor een
groot deel was de toestand van het praktisch onderwijs hieraan debet.
Hoewel al in een Koninklijk Besluit van 1817 de oprichting van dit soort
onderwijs in de vorm van tekenscholen geadviseerd werd en dit in 1829
nog eens herhaald werd, kwam deze onderwijsvorm maar moeilijk van de
grond.

Niettemin waren er aan het eind van de achttiende eeuw al tekenscho-
len in Bergen Zoom en Breda. De sinds 1799 bestaande school in Breda
werd door de plaatselijke overheid financieel ondersteund. Daarnaast
werd een schoolgeld van f 26,- per jaar geheven om de kosten van het on-
derwijs te dekken. Het resultaat hiervan was echter dat het leerlingenaan-
tal daarna snel terugliep en de school gesloten moest worden.87 Een der-
gelijk financieel probleem kende ook de in 1806 gestichte school te
Bergen op Zoom. De donateurs bleken niet in staat de school draaiende te
houden en zij moesten in 1812 noodgedwongen besluiten het instituut
over te dragen aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Maar ook
voor deze instelling bleek het onmogelijk om de school te laten blijven
functioneren en langzaam bloedde de opleiding dood. Rond 1820 had de
school definitief opgehouden te bestaan.88

Het onderwijs aan dit soort scholen aan het einde van achttiende en het
begin van de negentiende eeuw hield zich - in tegenstelling tot de bedoe-
lingen van de overheid - niet zozeer bezig met het bijbrengen van prakti-
sche vakkennis aan ambachtslieden maar was veel meer kunstzinnig ge-
richt. Verenigingen zoals de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, de
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid en de
Maatschappij voor den Werkenden Stand waren voortdurend in de weer
om de arbeidende klasse materieel en geestelijk te verheffen. Het onder-
wijs was daarbij een belangrijk hulpmiddel. Deze organisaties streefden
ernaar om het aanvankelijk meer kunstzinnig gerichte tekenonderwijs te
veranderen in praktischer, vakgericht onderwijs.

Naast deze organisaties ontplooiden particulieren op lokaal niveau ini-
tiatieven om tot oprichting van tekenscholen te komen. Dit was niet altijd
gemakkelijk want men was meestal afhankelijk van medewerking van de

87)  Brok, De verhoutling openbaar-bijzonder onderwijs, 50.
88  Van den Eerenbeemt, Streven naar sociale verhe#ing, 215.
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plaatselijke overheid. Van de gemeente werd medewerking verwaeht in
de vorm van beschikbaarstelling van een gebouw of subsidiering van het
onderwijs. Soms was het feit dat de provinciale overheid aandrong op op-
richting van een tekenschool een reden voor de gemeente om die school te
subsidieren. Dit was bijvoorbeeld het geval in Breda waar in 1825 na
veelvuldig aandringen door de provincie opnieuw een tekenschool werd
opgericht. Deze school had, evenals de oude opleiding, naast de vakge-
riehte oplei(ling nog steeds de kunstbeoefening als doel.89

Ook in Roosendaal werd er in de negentiende eeuw een tekenschool
opgericht. In de winter van 1858 ging de decoratieschilder H.G. Dirckx
met het idee voor de oprichting van een tekenschool naar het bestuur van
de St. Vincentiusvereniging.w Hij hoopte dat deze vereniging, die zich
bezighield met de armenzorg, een lokaal beschikbaar zou stellen om de
kinderen van de door die vereniging bedeelden gratis onderwijs te geven.

Deze vereniging had immers al eerder blijk gegeven belangstelling te

hebben voor dit soort activiteiten.91 Maar om onbekende redenen ging de
vereniging niet op het verzoek van Dirckx in.92 Na deze weigering richtte
Dirckx zich tot de gemeenteraad. Omdat zijn verzoek niet vergezeld ging
van een toelichting. is het moeilijk om precies aan te geven wat hem nu
met de oprichting van een school voor ogen stond. In ieder geval stelde de
raad een lokaal beschikbaar in het raadhuis waarin op zondag les kon
worden gegeven.93 De tekenschool die op 2 februari haar lessen begon
had twee afdelingen: hand- en bouwkundig tekenen. Zoals gebruikelijk
moesten de leerlingen eerst het handtekenen onder de knie hebben voor-
dat zij de lessen bouwkundig tekenen konden volgen. Deze 'traditie' werd
in 1888 zelfs geformaliseerd in het schoolreglement.94 De lessen in de
handtekenkunde werden gegeven door de directeur van de school H.G.
Dirckx en zijn broer, de winkelier G.J. Dirckx. De lessen in de bouwte-
kenkunde werden gegeven door de broers G.W. Dorenberg, bouwkundige,
en H.M. Dorenberg, meubelmaker en bouwkundige. J.F. Hosselet, fabri-
kant in tabak en grossier in koloniale waren en verf- en ijzerwaren, trad

83  Brok, De verhouding openbaar-60:zonder onderwijs, 51-52.
90) De Grondwet. 10-9-1899.
91 )  In 1852 had de St. Vincentiusvereniging een 'zondagsschool' opgericht waar kinderen
van bedeel(len op zondagmorgen kosteloos onderwijs konden volgen.
92   De notulen van de St. Vincentiusvereniging over deze periode ontbreken in het archief.
93)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 4, register van notulen van de raad 1856-1859, 16-12-
1858.

94)  GARN. Commissie van toezieht op het middelbaar onderwijs, inv.nr. 5716, schoolver-
slagen, beredeneerd verslag omtrent de toestand der Teekenschool 1888.
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tot zijn faillissement in 1882 op als secretaris van de school.95 Erg veel
medewerking had men aanvankelijk niet. Dat blijkt uit de kritiek die de
school ten deel viel. Deze kritiek richtte zich op de hoogte van de salaris-
sen - per docent een bedrag van f 50,- op jaarbasis - die de docenten ont-
vingen.96 Hoewel het voor de desbetreffende docenten een nevenfunctie
betrof, was dit bedrag zeker niet aan de hoge kant. In Bergen op Zoom be-
droeg het salaris van een docent aan de tekensehool f 50,- tot f 75,-per
jaar met daarnaast een recht op de helft van het schoolgeld dat door de
leerlingen werd betaald.97 Het bestuur van de school probeerde daarop
bewust de weinig geestdriftige gemeenteraad voor zich te winnen door
deze meer bij de school te betrekken. Zo arrangeerde de secretaris een
bezoek van raadsleden aan de school en werd de burgemeester gevraagd
om het woord te voeren bij de eerste plechtige prijsuitreiking in 1861.98
Na de aanvankelijke onverschilligheid van de gemeente begon men zieh
meer om de school te bekommeren. In 1860 werd een eerste subsidie toe-
gekend'g eneen jaar later kreeg de school een eigen gebouw toen haar het
gebouw van de oude gemeenteschool ter beschikking werd gesteld.100

De banden van de school met de gemeente werden door de jaarlijks te-
rugkerende subsidiering en de toenemende hoogte van het subsidiebe-
drag steeds nauwer, en in 1868 stelde daarom het raadslid W. Laane voor
om vanuit de raad een commissie in te stellen die toezicht zou moeten

houden op de activiteiten van de school. De aanleiding daarvoor vormde
de slechte verslaglegging en financiele verantwoording naar de gemeente.
Om hierin verbetering te brengen en de administratie beter te laten verlo-
pen schakelde de raad de gemeentesecretaris in.101 Hij zou de nodige
hand- en spandiensten gaan verrichten voor de tekenschool. Eind 1869
werd alsnog een commissie van toezieht ingesteld omdat de tekenschool

95) GARN, Commissie van toezieht op het middelbaar onderwijs, inv.nr. 5716, register van
notulen 1869-1873, beredeneerd verslag omtrent de toestand der Teekenschool 1869. In
1882 werd het bedrijf en de woning van Hosselet in het openbaar verkocht. De Grondwet,
30-7 en 10-9-1882.
96) GARN, GB 1851-1916, inv. nr. 5, register van notulen van de raad 1859-1865, 16-9-
1859.

97)  Van den Eerenbeemt. Streven naar sociate verhf(ling, 215.
98)  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 79. ingekomen stukken 1861, brief van J.F. Hosselet,
ongedateerd.
99) GARN. GB 1851-1916, inv.nr. S, register van notulen van de raad 1859-1865, 3-11-
1860.

100) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 5, register van notulen van de raad 1859-1865, 24-9-
1861.

101) GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 6, register van notulen van de raad 1865-1870, 1-2-
1869.
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sinds dat jaar onder het middelbaar onderwijs viel. De commissie bestond
uit de architect (en later raadslid) A.J. de Bruijn, de gemeenteseeretaris
Peeters en als voorzitter het raadslid, de bankier, W. Laane.102 In de prak-
tijk ging deze commissie steeds meer optreden als representant en belan-
genvertegenwoordiger van de school waardoor de vervlechting tussen ge-
meente en de feitelijk particuliere tekenschool steeds groter werd. Ook
voor de buitenwacht was de situatie niet altijd even helder. Zo sprak de
plaatselijke krant De Grondwet regelmatig over de 'Gemeente-
Teekenschool'. Ook Gedeputeerde Staten verkeerden in 1874 in de ver-
onderstelling dat er sprake was van een gemeentelijke tekenschool.103 Die
verwarring over de status van de school was niet zo vreemd. De school
werd immers gesubsidieerd door de gemeente, de huisvesting was door de
gemeente geregeld en de uit raadsleden en een ambtelijke functionaris
bestaande commissie van toezicht vormde in feite het schoolbestuur.
Daarbij kwam nog eens de jaarlijkse prijsuitreiking, een vertoning die
grotendeels in overleg met en in aanwezigheid van gemeentelijke verte-
genwoordigers tot een groot festijn werd gemaakt.

Ondanks de gemeentelijke en provinciale subsidiering liep de kwaliteit
van het onderwijs na verloop van tijd terug. Voor het belangrijkste deel
was dit te wijten aan de personeelsbezetting van de school. Gedurende
praktisch het hele bestaan van de school, van 1859 tot 1902, veranderde
het docentenkorps nauwelijks. Dirckx bleef over de hele periode onafge-
broken directeur en nam in 1882, toen J.F. Hosselet zijn functie als secre-
taris neerlegde, deze taak eveneens op zich. Bij het overlijden van G.W.
Dorenberg in 1888 werd zelfs geen nieuwe bouwkundedocent meer be-
noemd, en toen G.J. Dirckx, docent handtekenkunde, in 1892 stierf, wer-
den deze lessen voortaan gegeven door de zoon van de directeur, H.P.
Dirckx, die decoratieschilder in Breda was. A.J. de Bruijn, raadslid en lid
van de commissie van toezicht, gaf ook enkele lessen aan de tekenschool.
Zo vormde het docentenkorps dus een kleine gesloten groep waarin nieu-
we ideeen over de inrichting en vormgeving van het onderwijs nauwelijks
doordrongen.

Afgaande op het aantal leerlingen van de tekenschool was de school ze-
ker van groot belang voor de Roosendaalse gemeenschap. Het was de eni-
ge vorm van voortgezet onderwijs in Roosendaal. Na een wat aarzelend
begin nam het aantal leerlingen dan ook gestaag toe.

102)  CARN, GB 1851-1916, Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. inv.nr.
5716, register van notulen 1869-1873, 3-12-1869.
103)  GARN, GB 1851-1916, inv.nr. 8, register van notulen van de raad 1872-1876, 24-9-
1874.
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Tabel 36 Aantal leerlingen tekenschool 1860-1900

Jaar Aantal leerlingen

1860                    52

1865                    83

1870 106

1875 132

1880 176

1885 193

1890 201

1895 189

1900 204

Bron: gemeenteverslagen
Van deze leerlingen kwam ongeveer een kwart uit de omliggende dor-

pen, zodat de school een zekere regionale functie had.
Per 1 januari 1902 legde Dirckx zijn functie als (lirecteur van de teken-

school neer. Hij was toen bijna 75 jaar oud en had ruim 42 jaar een stem-
pel gedrukt op 'zijn school'. Voor de gemeente was dit de gelegenheid om
het onderwijs aan de tekenschool drastisch te hervormen. De school werd
een gemeenteschool met een nieuwe directeur en er werden nieuwe do-
centen aangetrokken.104 Er kwam een nieuw leerplan en er werden nieu-
we vakken ingevoerd. 105

5.7 Kosten van het openbaar ondenvijs

In de onderstaande tabel zijn de uitgaven die de gemeente voor het on-
derwijs maakte bijeen gezet.

De grootste uitgavenposten vormden de salariskosten van het onderwij-
zend personeel. De materiele kosten bestonden uit de aanschaf van leer-
middelen en de eventuele bouw, onderhoud en exploitatie van schoolge-
bouwen. Sinds 1861 kende de gemeente jaarlijks een subsidie toe aan de
tekenschool dat van f 65.- bij de eerste subsidietoekenning opliep tot bij-
na f 2.000,- in 1900. De overige kosten bestonden uit de kosten van de
schoolcommissie en verschillende incidentele kostenposten zoals exa-
men- en prijzengelden. In de periode 1880-1889 is de post materiele uit-
gaven en daardoor het bedrag per inwoner aanzienlijk hoger omdat zowel

in de jaren 1881, 1883 en 1889 bedragen werden opgenomen voor nieuw-

10#)  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 15. register van notulen van de raad 1900-1901. 7-12-
1901.

16)  GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 120, ingekomen stukken 1902. verslag van de ge-
meente-tekenschool over 1902.
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bouw en uitbreidingen van scholen. Omdat die bijdragen h fonds perdu
waren, geeft dit een enigszins vertekend beeld.

Tabel 37: Kosten van het openbaar onderwijs en subsidieing tekenschoot in tienjaar-
lijkse gemiddelden in guldens
Periode Personele Materiele Subsidie Ovedge Bedrag per

kosten kosten tekenschool uitgaven inwoner

1813-19                                   50                                                       0,01
1820-29                                   54                                    6                0,01
1830-39 276 120 0,07
1840-49                  25                    72 134 0,04
1850-59 102          89 129 0,05
1860-69 2.264 610 250              63                0,43

1870-79 4.807 679 400              19                0,72

1880-89 9.674 7.113 1.307 369 1,90
1890-99 12.939 3.304 1.281 662 1,46

Bron: gemeenterekeningen (bewerking)

In de tabel is duidelijk de invloed zichtbaar van de schoolwet van 1857.
De gemeenten waren nu financieel de eerst verantwoordelijken. Zij dien-
den te zorgen voor de salariering van onderwijzers en voor de gebouwen
en leermiddelen. De onderwijswet van 1878 stelde hogere kwaliteitseisen
aan gebouwen en inrichting en zorgde daardoor voor een stijging van de
kosten.

§ 6. Sociale nood en zorguerlening

6.1 De sociale nood

Het probleem van de sociale nood en de daarbij horende armenzorg
hangt in hoge mate samen met de economische situatie. Dit blijkt onder
andere duidelijk uit de gemeentelijke jaarverslagen waar de armenzorg
regelmatig gekoppeld wordt aan de economische toestand van dat mo-
ment. In die verslagen wordt regelmatig gewezen op het gebrek aan werk,
de strenge winters, het hoge prijspeil van de elementaire levensmiddelen
en de onvoldoende ontwikkeling van handel en nijverheid.

De belangrijkste oorzaken van de toename van het aantal bedeelden
vormden echter de prijsontwikkeling van de voedingsmiddelen en het
daarbij achterblijvende loonpeil. De 'duurte van de levensmiddelen' werd
door de bedelende instanties terecht aangehaald als voornaamste oorzaak
voor de zorgelijke toestand van de armen. Slechte of mislukte oogsten,
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soms veroorzaakt door strenge winters, deden de brood- en graanprijzen
vaak explosief stijgen. De hoogte van de roggeprijzen correleert zwak met
het aantal bedeelden (correlatiecoefficient = .4479 met een time-lag van
een jaar).106 Dit betekent dat de roggeprijs ongeveer 20% verklaart van
het aantal bedeelden. Epidemische ziekten zoals cholera en pokken ver-
ergerden de benarde toestand van de onderste lagen van de samenleving.
Het vroegtijdig beeindigen van de campagnes in de suikerfabrieken had
eveneens invloed op het aantal bedeelden maar minder nadrukkelijk.

Wanneer gekeken wordt naar de relatieve cijfers van het aantal bedeel-
den, dan zijn er enkele pieken rond 1790. In de periode 1854 tot 1895
daalt het aantal bedeelden, uitgedrukt als percentage van de totale bevol-
king, met uitschieters in 1866 (1 7,4%) en 1867 (16,5%). Na 1868 komt
alleen in 1870 het percentage nog boven de 10% met een cijfer van 11,0.

Er was een relatief kleine groep die permanente steun ontving, bestaan-
de uit personen die door lichamelijke of geestelijke oorzaken niet konden
werken, en een grotere groep van tijdelijk bedeelden. Bij deze laatste
groep ging het om personen die door omstandigheden werkloos raakten of
subsidiair ondersteund werden.

6.2 Caritas en armenzorg

Elke samenleving bestaat uit een aantal lagen die in meerdere opzich-
ten van elkaar verschillen. Een belangrijk onderscheid wordt gevormd
door het inkomen. Staat aan de top van de. inkomenspiramide een kleine
groep, vaak zeer rijken, aan de onderkant is er, afhankelijk van de econo-
mische omstandigheden van het moment, de wisselende groep van perso-
nen en gezinnen die moeite hebben om in de dagelijkse behoeften te voor-
zien. Voor deze groep is er, zoals dat tegenwoordig zo mooi omschreven
wordt, een sociaal vangnel.

Waaruit bestond nu dit sociale vangnet en voor wie was het bestemd?
Wie waren de hulpbehoevenden? Waarom hadden ze hulp nodig en door
wie werden ze dan geholpen? Dat zijn de belangrijkste vragen waarop we
een antwoord proberen te geven. Feitelijk bestond het sociale vangnet tot
ver in de twintigste eeuw uit de 'armenzorg'. Er zijn enkele categorieen
waarvan geen mens twijfelt dat die voor ondersteuning en hulp in aanmer-

king moeten komen. Wezen, weduwen, ouden van dagen, zieken en inva-
liden verdienen hulp en ondersteuning, maar degenen die door arbeid in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien moeten zoveel mogelijk van

106)  Gerekend over de periode 1854 tot en met 1896.
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ondersteuning worden Iiitgesloten, zo was lange tijd de gedachte. De
vraag is wanneer iemand in staat moet worden geacht om in zijn eigen le-
vensonderhoud te voorzien. Veelal hangt dit samen met de algemene eco-
nomische situatie en de werkgelegenheidssituatie. Bovendien is armoede
een naar tijd, plaats en maatstaf relatief begrip. Concrete vragen hier zijn:
- welke instanties waren er op dit terrein en welke maatregelen namen

ze;

- welke ontwikkelingen zijn er in de periode 1770-circa 1900;
-    wie waren nu degenen die voor ondersteuning in aanmerking kwamen?

Er waren in de negentiende eeuw verschillende instanties die zieh be-
zighielden met het verlenen van bijstand voor daarvoor in aanmerking ko-
mende groepen. Op de eerste plaats was men voor financiele of andere
hulp aangewezen op de directe familie of aanvenvanten. Als die niet of
onvoldoende in staat waren om bijstand te verlenen kon men bij de kerk
terecht. Voor de katholieke kerk werd dit in de loop van de negentiende
eeuw de Vincentius- of Elisabethvereniging tenvijl protestanten waren
aangewezen op de diaconie van de hervormde gemeente. Als laatste in de
rij van zorgverleners fungeerde de burgerlijke armenzorg.

Perioden waarin een groot aantal personen gedwongen was een beroep
te doen op de armenkassen waren 1780-1792, 1840-1855 en 1866-1870.
De toename van het aantal bedeelden hing nauw samen met stijging van
de roggeprijzen, het optreden van epidemische ziekten (zoals bijvoor-
beeld de cholera in 1866) en strenge winters.

Eenmaal aangewezen op de bedeling was het vaak moeilijk zich daar-
aan te ontworstelen. Blijkbaar speelden de omgevingsfactoren een grote
rol. Naast degenen die permanent bedeeld werden zoals weduwen waren
het over het algemeen dezelfde personen die regelmatig terugkeerden op
de lijsten van de bedelende instanties.

De kerkelijke instellingen zoals de Vincentiusvereniging en de diaco-
niearmen koppelden armenzorg aan opvoeding. Naleving van godsdiensti-
ge en kerkelijke plichten was een bijna absolute voonvaarde om voor on-
dersteuning in aanmerking te komen en te blijven komen. Huisbezoeken
vormden daarbij het belangrijkste controlemiddel. Feitelijk was het so-
ciale vangnet in de hele negentiende eeuw nog niet meer dan caritas.

6.3 Bedelende instanties en instellingen

De zorg voor de minder bedeelde medemens dateert niet van vandaag.
Al in de middeleeuwen waren er afzonderlijke instellingen, die tot taak
hadden de armoede te bestrijden, de zogenaamde Heilige Geesttafels. De
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eerste aanduiding van een dergelijke instelling in Roosendaal treffen we
aan in een rentebrief van 25 maart 1411, waarin Ghoevaert Janssoen een
erfrente van twee viertelen rogge per jaar vestigde ten behoeve van Jan
Gherytssone. Als onderpand diende een stuk grond, dat onder meer
grensde aan "des heylichgeesterve". In het midden van de achttiende
eeuw waren er drie afzonderlijke instellingen of armenfondsen, die zich
op grond van een geografische afbakening met de armenzorg bezighiel-
den: de Armen van de Markt, Hulsdonk en Kade, de Armen van de
Molenstraat en Kalsdonk en de Armen van de Achterstraat, Kortendijk,
Langdonk en Langendijk. Deze drie instellingen werden in 1805 samen-

gevoegd met een bestuur. A.C. van Gilse, de latere burgemeester, werd
administrateur van de armengoederen. Enkele jaren later,  in  1811,  werd
het Bureaux de Bienfaisance opgericht, dat echter in 1815 al weer ver-
vangen werd door een armbestuur. De Armenwet van 1854 zorgde voor
een aanpassing van het reglement uit 1815 in de vorm van een Burgerlijk
Armbestuur, maar bracht geen wezenlijke veranderingen in de wijze van
ondersteuning. De nieuwe Armenwet van 1912 bracht eveneens geen we-

107zenlijke wijzigingen met zich mee.
Naast deze burgerlijke armenzorg was er vanouds de armenzorg van de

hervormde gemeente, die door de diaconie werd verzorgd, en de armen-
zorg door de katholieke kerk, die werd geregeld via bijvoorbeeld de St.
Vincentiusvereniging en de St. Elisabethvereniging. In 1853 werd nog de
Commissie tot leniging van de armoede en tot wering van de bedelarij in-
gesteld. 108

6.4 Particulier en overheidsinitiatief

De confessionele visie was dat armoede primair gezien moest worden
als persoonlijke nood en dat de armenzorg een christelijk gebod van naas-
tenliefde was. De inspiratie van die zorg werd gevonden in De zeven wer-
ken van barmhartigheid: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de
naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de ge-
vangenen bezoeken en de doden begraven. De armenzorg was allereerst
de taak van de kerk. Vanouds behoorde de zorg voor de armen tot de kern-
taken van de geloofsgemeenschap. Maar belangrijker was dat de armen-
zorg (de 'bedeeling') een bindende factor was tussen kerk en gelovigen.
Het gaf de kerk de gelegenheid materiele steun te koppelen aan moreel
107) Buijsen, 'De armenzorg te Roosendaal en Nispen in het verleden'. Jaarboek De Ghulden
Roos 21(1961)81-91.
'08) Ibidem, 89.
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toezieht. Bij de katholieke kerk was de Vincentiusvereniging in de jaren
vijftig opgericht ter financiele ondersteuning van minder bedeelde pa-
rochianen. De oprichter was wethouder P.A.G. van Gilse. De vrouwelijke
tegenhanger, de St. Elisabethvereniging, werd eind 1878 door zijn echt-
genote opgericht. De leden hiervan brachten huisbezoeken aan armere
parochianen en gaven ondersteuning in natura, in de vorm van zelf ge-
naaide kleding. Jaarlijks vervaardigde men zo'n 590 kledingstukken.109

Naast de kerkelijke armenzorg was er de burgerlijke armenzorg. Maar
in eerste instantie was ondersteuning een taak van de kerken. Dit bete-
kende dat men eerst naging of degene die voor ondersteuning in aanmer-
king kwam, wel gepoogd had elders steun te krijgen. De arme kon dus niet
kiezen. Zijn godsdienst bepaalde bij wie hij moest zijn.

Toch nam de gemeentelijke overheid enkele initiatieven op dit terrein.
Rond het midden van de eeuw waren armoede en vooral bedelarij zo'n
plaag geworden dat er maatregelen genomen moesten worden.
Burgemeester Schoonheijt riep in december 1853 een vergadering van de
"meest gegoede ingezetenen der gemeente" op het raadhuis bijeen. De
commissie had een duidelijke opdracht: "gedurende de strenge winter
buitengewone bedelingen te doen en wijders door het verstrekken van on-
derstand de bedelarij in de gemeente te doen ophouden". Het belangrijk-
ste oogmerk was dus politioneel, de bestrijding van de overlast door bede-
laars en vagebonden. De werkwijze van de commissie was simpel: de no-
tabelen werden opgeroepen om via inschrijving een geldbedrag te
schenken. Het eerste resultaat stemde tot tevredenheid. Voor 1854 ont-
ving de commissie een bedrag van f 5.616,-. Vanaf 1854 exploiteerde de
commissie nog een spijskokerij, waar elke dinsdag en vrijdag erwtensoep
en zondags vleessoep werd verstrekt aan de daarvoor in aanmerkingen ko-
mende huisgezinnen. In 1900 moest de spijskokerij sluiten en werd hij
om niet overgedragen aan het Burgerlijk Armbestuur. 110

Naast deze meer structurele bemoeienissen met de armenzorg waren er
regelmatig incidentele acties zoals de armenconcerten van de harmonieen
Vlijt en Volharding en De Unie. Op deze avonden konden de leden van de
vereniging hun bijdragen voor de armen kwijt. De ingezamelde geldelijke
opbrengsten (die meestal varieerden tussen de f 75,- en f 150,-) werden
omgezet in coupons die door de bedeelde gezinnen bij daarvoor aangewe-
zen winkeliers verzilverd konden worden.111

1(19) Jaarverslag Vincentiusvereniging 1899 (Documentatieverzameling GARN).

"9  GARN. Armenarchieven, inv.nr. G 124, stukken inzake de overdracht van de spijs-
kokerij aan het Burgerlijk Armbestuur, 1901.
111) De Grondwet, o. a. 16-1, 17-2-1887,11-11, 22-11-1888, 29-12-1887,2-1, 12-1-1888.
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Ook de damesverenigingen Dorcas en Damesvereniging tot Leniging
van Armoede, hielden incidentele acties zoals tombola's en huis-aan-huis
collectes. 112

Een heel andere vorm van ondersteuning vormden de collectieve verze-

keringen die aan het einde van de negentiende eeuw langzaam van de
grond kwamen. Zo werd in 1891 het Werkmansziekenfonds Broederliefde
opgericht, een initiatief van burgemeester Schoonheijt. Deze plaatselijke
ziekengeldvereniging telde aan het einde van de eeuw ongeveer 250 le-
den die elke week een dubbeltje premie betaalden en daarvoor bij ziekte
f 4,20 per week kregen uitgekeerd. De werkgevers waren  - tot ongenoe-
gen van het fonds - niet bereid een financiele bijdrage te leveren. 113

Broederliefde was geen algemene ziekteverzekering maar richtte zich op
katholieke arbeiders en ambachtslieden. Het spoonvegpersoneel was om
die reden uitgesloten van deelname. Min of meer noodgedwongen richtten
zij daarom in 1898 hun eigen ziekenbeurs op. 114

Er werd ook een Roosendaalse afdeling van het Nederlands Algemeen
Ziekenfonds opgericht, waaraan de arts E. Lemmens en de apothekers J.
Steijns en J.A. Meijer verbonden waren.115 Tenslotte hadden de sigaren-
makers van de fabriek van Van Wely ook nog hun eigen ziekenkas Vrede
onder Ons. 116

De meeste van deze ziekenbeursen voorzagen wei in een uilkering bij
ziekte. maar niet in betaling van doktersvisites en de vergoeding van me-
dicijnen. Een bezoek aan een arts werd daarom vaak uitgesteld en pas in
laatste instantie werd zijn hulp ingeroepen. Het kwam dan rond de eeuw-
wisseling ook nog regelmatig voor dat mensen stierven zonder geneeskun-
dige hulp.

6.5 St. Vincentius- en St. Elisabethvereniging

De Vincentiusvereniging, een in 1838 te Parijs opgerichte lekenorgani-
satie, stelde zich ten doel "door persoonlijk huisbezoek zicli van den toe-
stand der arme gezinnen op de hoogte te stellen, hen in allen nood, zoowel
op zedelijk als op stoffelijk gebied, met raad en daad bij te staan, en zoo
door de beoefening der christelijke liefdadigheid, niet alleen het lot der

112)  De Grondu·et. o.a. 30-12-1880, 6-11-1881.7-9 en 8-9-1882, 25-10-1885.
113

) De Crondwet, 28-4-1895. 7-3-1897. 26-5-1898.
1

16)  De Grondwet. 13-3-1898.
113) De Grondizet. 3-3-1895.
116) De Grondwet, 25-3, 22-8-1897 en 23-10-1898.
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armen zooveel mogelijk te verbeteren, maar bovenal ziehzelven le heili-
gen". 117

In Nederland werd de eerste vereniging in 1846 in Den Haag opgericht.
De verenigingen waren parochieel georganiseerd (zogenaamde conferen-
ties) en de werkzaamheden werden geco rdineerd door een Bijzondere
Raad, die eveneens in Den Haag gevestigd werd.

In Roosendaal werd op 30 januari 1850 een afdeling van de
Vincentiusvereniging opgericht. Tot de oprichters behoorden P.A.G. van
Gilse, president, J.B. Hellemons, vice-president, C. van Mechelen, secre-
taris, P.A. van Beurs, penningmeester, P.C. van Loon, magazijnmeester,
P.J. Raaijmaakers, bibliothecaris, P.J. Kuylen, pastoor, A. Wagenmakers,
kapelaan en P. Bastiaansen, kapelaan. Eind 1850 werd het bestuur nog
uitgebreid met A.C. Corthals en A. van Ommeren. Persoonlijk gerichte
armenzorg was het hoofddoel. De vereniging mocht zich verheugen in de
aanmoediging en krachtdadige ondersteuning door de geestelijkheid. De
armen werden in hun woningen bezoeht, vrijdags om zes uur in de namid-
dag hielden bestuursleden zitting in het Gasthuis, in tegenwoordigheid
van een geestelijke. Naast het huisbezoek hield de vereniging zich ook
bezig met het wettigen van huwelijken.118 Persoonlijk toezicht en opvoe-
ding van arbeiders tot burgerlijke waarden en normen stonden voorop.
Het regelmatig vervullen van de kerkelijke plichten, zowel voor ouders
als kinderen, was een eerste vereiste om voor ondersteuning in aanmer-
king te komen. "Kinderen die vroeger nooit ter kerke gingen, gaan nu ge-
regeld naar kerk en school. Ouders, die vroeger hunne Paaschplichten
niet volbrachten, naderen thans meermalen tot de H. Sacramenten".119

In 1853 richtte men een spijskokerij op, waarvoor de Zusters van Liefde
een lokaal afstonden, de soep bereidden en uitdeelden. Een jaar later
werd de spijskokerij overgenomen door de Commissie tot wering van de
bedelarij en het Armbestuur. 120

Per jaar werden er door de Vincentiusvereniging gemiddeld vijftien tot
twintig huisgezinnen bezocht en bedeeld. De kosten bedroegen per jaar
ongeveer f 600,- tot f 700,- en stegen langzaam tot zo'n f  1.000,- per jaar
aan het einde van de eeuw. Het valt op dat de jaarlijkse ontvangsten bijna
altijd hoger waren dan de uitgaven.121 De bedeling vond altijd plaats in
natura of in bonnen die bij de plaatselijke, door de vereniging aangewe-
zen, winkeliers ingewisseld konden worden.

19 Jaarverslag Vincentiusvereniging 1850 (Documentatieverzameling GARN)

118) Jaarverslag Vincentiusvereniging 1850 (Documentatieverzameling GARN).

119  Jaaruerslag Vincentiusvereniging 1852 (Documentatieverzameling GARN).

120) Jaarverstagen Vincentiusvereniging 1853 en 1854 (Documentatieverzameling GARN).
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Het lidmaatschap van de vereniging werd door haar bestuurders niet al-
leen als een charitatieve plicht gezien maar ook als karaktervormend. "In
de omgang met de minderen, die hard om het bestaan te strijden hebben,
leeren zij (de bestuurders BvQ het werkelijke leven (...) bezien".122

De St. Elisabethvereniging was de vrouwelijke tegenhanger van de
Vincentiusvereniging. Haar doelstelling was het verstrekken van kleding,
lakens en dekens aan 'behoeftige' huisgezinnen. De leden van de vereni-
ging hielden daarvoor regelmatig inzamelingsacties onder de gegoede
burgers. Hierbij werd dan geld, stoffen en allerlei kleding ingezameld. De
ingezamelde kleding werd hersteld of vermaakt en van de lappen stof wer-
den eveneens kledingstukken gemaakt door de dames van de vereniging.
Alle vrouwelijke bestuursleden waren afkomstig uit de elite. Zo zaten in
1897 in het bestuur: de echtgenote van burgemeester Coenen, van de ge-
meentesecretaris Verheijen en van de gemeenteontvanger Peeters, de
dochter van Peeters. die gehuwd was met de koffiebrander Van de
Biggelaar, de echtgenote van notaris Mens, van de kandijfabrikant Emile
Schul en van de bankier Willem Laane.123 Kortom een vrij elitair gezel-

schap uit de welgestelde families.

6.6 Ontwikkelingen in de tijd

Het bepalen van de omvang van de armoede is niet eenvoudig omdat
dan een armoedegrens vastgesteld moet worden. En zoals al eerder is aan-
gegeven heeft het begrip armoede naar tijd, plaats en omstandigheden
niet altijd dezelfde inhoud. De Bosch Kemper volstond in 1851 met de

,.

constatering: Armoede noemden wij gebrek aan genoegzaam loon voor
den arbeid, aan voedsel, kleeding en huisvesting".124 Ook met deze con-
statering was de definiering van het probleem natuurlijk niet opgelost,
genoegzaam' is immers een rekbaar en niet eenduidig begrip.

F. van Loo hanteert in zijn studie naar de armoede in Alkmaar een sche-
ma, waarin armoede wordt opgevat en verklaard als gevolg van algemene
omstandigheden, individuele vatbaarheid en sociale politiek.12.5 De alge-
mene omstandigheden die op korte termijn de omvang van de armoede

121) Algemeen overzicht der Conferentie van 1850 lot 1900, opgemaakt ter gelegenheid van

haar Gouden Jubelfeest, ontvangsten en uitgaven Vincentiusvereniging 1850-1899
(Documentatieverzameling GARN)
122) Jaarterslag Vincentiusvereniging 1899 (Documentatieverzameling GARN).

123) De Grondwet, 5-12-1897.
124)    Geciteerd  bij: De Meere, Economische  ontwikkeling en  let,ensstandaard  in  Nederiand,
42.
125 )  Van Loo. Armelui, 13: Van Loo, Arm in Nederland. 14-15.
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hepalen zijn oncler andere de werkgelegenheicl (of het onthreken hiervan).
de levensstandaard (hoogte van lonen, prijzen van levensmiddelen en
huisvesting et cetera) en het voorkomen van epidemieen en strenge win-
ters. Individuele vatbaarheid heeft te maken met fasen in de levenseyclus
(ionge kinderen, groot of kleiner gezin, ouderdom), ziekte, invaliditeit.
een goede of slechte startpositie. Over het algemeen blijkt in de negen-
tiende eeuw de armoede van generatie op generatie over te gaan.126 Als
derde factor werd genoemd de sociale politiek. in de negentiende eeuw
was dit hoofdzakelijk het terrein van de lokale overheid en de kerkelijke
instanties. De armenzorg was lokaal georganiseerd en was venveven met
de plaatselijke economie. Het doel ervan was het voorkomen van paupe-
risme en overlast voor de gemeenschap.

Om enigszins zicht te krijgen op de omvang van de armoede is aan de
hand van kwantitatieve bronnen een overzicht gemnaakt van het aantal
bedeelden en de hoogte van de bedelingen. Aangevuld met enkele kwali-
tatieve gegevens moet dit een voldoende zicht geven op de armoede in
Roosendaal in de loop van de tijd.

Grafiek 17 laat het aantal onvermogenden of armen zien in absolute
aantallen over de periode 1770-1800.127 Hoewel er enkele jaren ontbre-
ken, is het beeld duidelijk, het aantal armen beweegt zich tussen de 400
en 500. Uitschieters naar beneden zijn de jaren 1771, 1781 en 1782 met
respectievelijk 316, 382 en 387 onvermogenden, en een uitschieter naar
boven  is  1791  met een aantal  van 610. Vanaf 1781 neemt het aantal  be-
deelden toe tot de piek  in 1791, daarna is er een daling. Die grote toena-
me van het aantal bedeelden met de daarmee gepaard gaande stijgende
uitgaven vormde een duidelijk probleem voor het plaatselijke bestuur. 128

In 1811 maakle de Franse administratie een momentopname in de vorm
van een soort inventarisatie van het aantal permanent bedeelden.
Vermeld werden de namen van de bedeelden. de leeftijd, het beroep, de
burgerlijke staat, het aantal kinderen, of men gezond of hulpbehoevend
was, het jaarbedrag dat men ontving aan onderstand en het aantal jaren
dat men werd bedeeld.129 Het betrof in totaal 73 bedeelden. waarvan er 41

126 )  Van Loo. Arm in Nederland, 15.
127 ) Op basis van de gemaallijsten: hierin werden eveneens degenen vermeld die niet in
staat waren om de belasting te betalen. Er werd onderscheid gemaakt tussen personen
jonger dan zestien jaar en degenen die zestien jaar of ouder waren. GARN, ABA, inv.nrs.
305-327, gemaallijsten 1770-1794 en AMu, inv.nrs. 193-207, gemaallijsten 1795-1809.
128 )  GARN, AMu, inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796.22-
3-1794.

129) GARN, Armenarchieven. inv.nr. 469. in het Frans opgestelde lijst door de administra-
teur van het Bureau de Bienfaisance, 22-6-1810.

221



alleenstaanden waren en 32 onvolledige gezinnen (alleen vader of moe-
der) met kinderen. Mannen waren er 23 (waarvan 17 gehuwd, 2 ongehuwd
en 4 weduwnaar), vrouwen 50 (waarvan 26 weduwen, 23 ongehuwd en 1

gehuwd). Het gemiddelde bedrag dat een bedeelde per jaar ontving be-
droeg 73 Franse francs en de gemiddelde periode waarover men bedeeld
werd was negen jaar. Mannen werden over het algemeen iets korter be-
deeld dan vrouwen. Het merendeel van de bedeelden, 52. was arbeid(st)er
van beroep. De resterende groep bestond uit vier kantwerksters, vier
schoenmakers, drie kleermakers, twee metselaars, een kuiper, een smid
en een wever. Vijf waren zonder beroep, twee daarvan waren vier en vijf
jaar oud en een was zestien. Kijken we naar duur van de bedeling dan
blijkt het volgende:

duur bedeling aanlal personen

1 -4 jaar                      15

5 - 9 jaar                                                                17

10-19 jaar                                   39
>-20 jaar                         2

Grafiek 17 Aantal bedeelden
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De meeste personen werden dus al geruime tijd bedeeld. Het lijkt dan
ook waarschijnlijk dat, wanneer men eenmaal in aanmerking kwam voor
bijstand, de omstandigheden van dien aard waren, dat men noodgedwon-
gen bijstand moest blijven ontvangen.

Omstreeks 1840 was de armoede bijzonder groot. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de preek van de pastoor van de St. Jansparochie, die een oproep deed

aan zijn parochianen om bij le dragen aan de kosten van de verbouwing en
inrichting van de voormalige schuurkerk tot ziekenhuis. "Het zal wel niet
noodig weezen, hel groot nut aan te toonen. ja, men mag zeggen, een nood-

zakelijkheijd hier van voor deze gemeente, aangemerkt het groot getal der
arme menschen, die hier zijn, het dagelijks bidden en smeken om een aal-
moes. om een stuk brood, om eenig kleedzel, of dekzel aan onze huijsen,
zoo buijten als binnen de kom van de plaats, zal een igelijk daar genoeg-
zaem van overtuijgd zijn, die in de noodzakelijkheijd of in de gelegenhe-
ijd zijn, somwijlen in de huijsen van deze menschen te komen; alwaar
men ondertusschen verslete ouderlingen, jonge onnoozele kinderen, of
weekelijke menschen zal ontmoeten, die zig in de kerk of aen de deuren
niet kunnen laten zien; welke alle getuijgen van de groote ellende die er
heerseht op veele plaatsen".130 In de 'zwarte' jaren 1845-1849 werden er
bijzondere collectes gehouden om extra bedelingen te doen aan het groei-
end aantal behoeftigen. Niet iedereen was overigens gevoelig voor de
nood waarin de lagere klasse zich bevond. Vooral de boeren in de buiten-
wijken waren niet erg genegen om een bijdrage te leveren. Het armbe-
stuur meldde ten minste aan het gemeentebestuur dat de opbrengsten van
de in maart gehouden extra collecte in de buitenwijken niet aan de ver-
wachtingen had voldaan. De opbrengst was slechts 10,5 zakken koren.
Een aantal boeren had zelfs geweigerd een bijdrage te geven. Het armbe-
stuur uitte haar verontwaardiging door bij de brief een lijst met namen te
voegen van degenen die een gift geweigerd hadden. Tevens schreef men
dat het op deze wijze weinig zin had om een volgende collecte le hou-
den.131 Het gevolg van deze weinig succesvolle actie was dat het armbe-
stuur in 1847 maar aan de gemeente een bijzondere subsidie vroeg van
f  1.OOOT voor de kosten van de bedeling wegens de algemene duurte van
de levensmiddelen, in het bijzonder die van brood en aardappelen. 132

135 GARN, Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 399, preek van de pastoor 22-11-1840.
131

) GARN, Armenarchieven, inv.nr. 303, register van notulen van het armhestuur 1811-

1870.19-3-1845.
1,2) GARN. Armenarchieven, inv.nr. 303. register van notulen van het armbestuur 1811-
1870.30-1-1847.
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In 1846 en 1847 waren er enkele keren samenscholingen, waar een me-
nigte arbeidsvolk werk en brood eiste. Maar door "de dadelijke aanwen-
ding van gepaste maatregelen" werden de onlusten in de kiem ge-
smoord.133 Dat de toestand voor een bepaalde laag van de bevolking niet
zo rooskleurig was, blijkt onder andere ook uit de rekeningen van het arm-
bestuur die op de post 'onderhoud armen' een verhoging laten zien vanaf
1846. die doorloopt tot 1854 om dan tot 1860 sterk te stijgen. Daarna zet
een daling in.134 In  1846 gaf het gemeentebestuur nog twee keer een extra
subsidie (waarschijnlijk als reactie op de onlusten) aan het armbestuur
,.

wegens de schamele behoeften deze winter onder de werkende klassen
en schamele arme mensen in deze gemeente, welke grotendeels zonder
werk en winsten zijn, bijgevolg door de algemene duurte der levensmid-
delen, bijz. van het brood en aardappelen". 135

Over de periode 1854-1895 is een doorlopende reeks samengesteld op
basis van de opgaven door de verschillende armbesturen. Het uitgangs-
punt bij de beoordeling van toe- en afname van armoede in de tijd vormt
hier de bedeling door een uitkerende instantie. 136

Grafiek 18 laat het aantal tijdelijk en permanent bedeelden zien in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Het aantal permanent bedeelden
bleef gedurende de hele periode min of meer gelijk, alleen in 1866 en
1867 was er een aanzienlijk groter aantal permanent bedeelden. Tot dege-
nen die permanent werden bedeeld behoorden de bejaarden, de (oudere)
weduwen met kinderen en de invaliden. Daarnaast was er nog een (kleine)
groep van personen met grote gezinnen zonder 'vast' inkomen. Al met al
een constante groep, die in omvang weinig varieerde. Het aantal perma-
nent bedeelden bedroeg per jaar ongeveer 120 personen (beter is bij-
standseenheden). Dit was anders bij de tijdelijk bedeelden. Deze catego-
rie fluctueerde veel meer in omvang. De pieken laten zich als volgt verkla-
ren: in 1866 heerste er cholera met een uitstralingseffect naar 1867
waarover de Commissie tot leniging der armoede en wering der bedelarij
opmerkle: "Bij dit alles is de werking der commissie in uitgebreidheid
toegenomen en het aantal behoeftigen nog vermeerderd, vooral dit jaar
door de nageblevene weduwe en kinderen van slagtoffers der cholera". 137

133) RANB, PrB, inv.nr. 8388. Prorinciad terstag  1846-1847.
13·:)  De Moor. 'De ondersteuning van de armen te Roosendaal door hun meer gegoede
medeburgers in de nood der jaren 1840-1860'. Jaarboek De Ghtdden Roos 17 (1957)  110-
122.111-112.
1351 Aangehaald bij De Moor. 'De ondersteuning van de armen', 112.
136) GARN. GB 1851-1916, inv.nrs. 258-298. gemeenteverslagen 1854-1895. staten van
huiszittende armen.
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Daarbij kwam nog een slechte aardappeloogst in 1866 en bovendien wa-
ren de eerste levensmiddelen in 1867 erg duur. 138 In 1866 werd door de
Vincentiusvereniging dagelijks vleessoep uitgedeeld, waarvan de kosten
voor rekening van de gemeente kwamen. In een normaal jaar bedroeg het
aantal uitgedeelde porties 108, maar tijdens de cholera-epidemie in 1866
waren er dat maar liefst 830!139 De piek in 1870 is niet direct verklaar-
baar. De stijging vanaf 1876 tot de piek in 1880 wordt verklaard door "de
vroegeren afloop der campagne der alhier bestaande 3 suikerfabrieken,
waardoor vele der werklieden reeds in de maand Januari buiten werk ge-
raakten". In 1878 en 1879 kwam daar de lange en strenge winter nog
bij.140 In 1880 was er een pokkenepidemie en "eenen buitengewonen
strengen winter" waarin door de Commissie tot leniging van de armoede
aan "onzen armen medemensch zoveel mogelijk 3 malen per week env-
tensoep en vleeschsoep, en eenmaal per week brood. kleeding, klompen

Gr·afiek 18 Aantal permanent en tijdelijk bedeelden
1866 - 1895
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137) GARN. Armenarchieven, Commissie tot leniging van de armoede en wering der
bedelarij, inv.nr. G 82, register van notulen 1863-1899, 23-1-1867.
1 5  GARN. GB 1851-1916. inv.nrs. 270-271. gemeenteverslagen 1866 en 1867.
139) Jaarterslag Vincentiusvereniging 1866 (Documentatieverzameling GARN).

1445 GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 280-283, gemeenteverslagen 1876-1879.
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en geld werd uitgedeeld".141 Gelukkig werkten de suikerfabrieken dat
jaar lang door en was de campagne laat afgelopen. In 1891 was er een stij-
gend aantal behoeftigen door de hoge broodprijzen 142 en de korte duur
van de campagne bij de suikerfabrieken "waardoor meer dan 330 werk-
lieden ongeveer 6 weken vroeger dan in andere jaren zonder werk za-
ten".143 Gelukkig was in dat laatste jaar de aardappeloogst overvloedig,
waardoor de prijs van aardappelen erg laag was. 1*1

In de laatste jaren van de negentiende eeuw is er toch wel een zekere
stagnatie te constateren en een verslechtering van de economische toe-
stand. Door verbeteringen aan de machines in de suikerfabrieken konden
meer beetwortelen in kortere tijd verwerkt worden zodat de duur van de
campagnes werd teruggebracht. Er was sprake van een ongunstige toe-
stand van de industrie in het algemeen, waardoor werklieden werden ont-
slagen of minder loon ontvingen. Ook in de landbouw werd zoveel moge-
lijk op arbeidslonen bezuinigd.145 Aan het eind van de eeuw verslechter-
de de werkgelegenheidssituatie. In de gemeentelijke jaarverslagen wordt
dan ook regelmatig vermeld dat "velen gebruik maken om in Duitschland
te gaan werken, alwaar hooge lonen worden betaald. zoodat de achterge-
bleven gezinnen voor gebrek werden gevrijwaard".1,16

Wanneer is er nu sprake van armoede? Een toename van het aantal be-
deelden wil niet altijd zeggen dat de armoede toeneemt. Er kunnen im-
mers andere c·riteria gehanteerd worden bij de bijstandsverlening of rui-
mere financiele middelen aanwezig zijn waardoor meer personen in aan-
merking komen voor bijstand. De Meere veronderstelde dat, althans voor
de negentiende eeuw. een toename van het aantal bedeelden en tegelij-
kertijd een stee(Is geringer uitgekeerd bedrag per bedeelde wijst op een
toename van de armoede. 147

Grafiek 19 laat de verhouding zien tussen het aantal bedeelden en het
bedrag per bedeelde (vermenigvulcligd met 100). De schaarbeweging is
duidelijk te herkennen: als het aantal bedeelden toeneemt, dan daalt het
bedrag per bedeelde. Blijkbaar speelden de financien dus een belangrijke
rol bij de bedeling.
1: 1

)  GARN. Armenarchieven, Commissie etc., inv.nr. G 82. register van notulen 1863-

1899,28-1-1880.

142 )  GARN. Arnienan·hieven. Commissie etc·.. inv.nr. C 82. register van notulen 1863-
1899,27-1-1892.
113

) GARN. GB 1851-1916. inv.nr. 294, gemeenteverslag 1891.

a# ) GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 295. gemeenteverslag 1892.
146 ) GARN. GB 1851-1916, inv.nrs. 296-297. gemeenteverslagen 1893-1894.
146 ) GARN. GB 1851-1916, inv.nrs. 302-303, gemeenteverslagen 1899-1900.
1.17

j  De Meere. Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland. 43.
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Grafiek 19 Aantal bedeelden en bedrag per bedeelde
1854 - 1895
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6.7 De problematiek van het individu

Eerderis de vraag gesteld wie nu die armen waren en door wie ze gehol-
pen werden. Om een antwoord te geven op deze vragen moeten op micro-
niveau personen of families gevolgd worden. Een systematisch onderzoek
hiernaar zou een boek op zich opleveren.148 Wel is er, uitgaande van Sen
persoon die bedeeld werd, een reconstructie te maken van zijn geschiede-
nis en de omstandigheden waarin hij verkeerde.

Gerard C. Warmoeskerken (Wermelskerke) werd geboren  rond   1728.
Hij kwam in 1755 van Schoonhoven naar Roosendaal, waarschijnlijk om te
huwen want op 18 oktober van dat jaar ging hij in ondertrouw met Cornelia
Verbruggen uit Roosendaal en 2 november trouwde hij op 27-jarige leef-
tijd voor de hervormde kerk. Op Pasen 1758 deed hij belijdenis. 149

Vast werk had hij niet, want op 13 november 1756 werd hij aangesteld
als 'belleman' (omroeper) en sehoonmaker van de visbank. Drie jaar later,
op 29 november 1758, benoemde schout en schepenen hem als tijdelijk
1,18) Zie o.a. Van Loo, Armetui in zijn prosopografisch onderzoek naar de ontwikkeling van
de omvang en de aard van de armoede in Alkmaar in de tweecle helft van de negentiende
eeuw.
aw) GARN. NHG, inv.nr. 42, lidmatenregister 1653-1826.
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nachtwaker gedurende het winterseizoen, ter assistentie van de vaste
nachtwakers. Uit de resoluties van schout en schepenen blijkt dat hij ie-
der jaar voor een aantal maanden, de periode van december tot en met fe-

150bruari, deze ambten uitoefende.
Uit zijn huwelijk met Cornelia Verbruggen waren inmiddels zeven kin-

deren geboren:
Adriana, gedoopt op 25 december 1756,
Jan, geboren eind 1759,151
Cornelis, gedoopt 7 maart  1762,
Klasijna, gedoopt 8 januari  1764,
Adrianus Arnoldus Norbertus, gedoopt 1  maart 1767.
Geraerd, gedoopt 19 november 1769,
Janna, gedoopt 9 april 1773 en
Dingena, gedoopt 26 januari 1777.

Alle kinderen waren in Roosendaal geboren. De moeder van zijn vrouw,
Dingena Verwielen. woonde tot haar dood bij het gezin Warmoeskerken
in huis.

In 1798 kreeg Gerardus Warmoeskerken zijn ontslag als belleman. Hij
was 70 jaar oud en kon zich niet meer verstaanbaar maken. In zijn plaats
werd Josephus Hubertus aangesteld. Hoewel hij, samen met de eveneens
ontslagen koster Salomon Bosschart, bezwaar aantekende tegen zijn ont-
slag, werd hij niet in zijn functie hersteld.152

Uit de notulen van de kerkeraad van de nederlands hervormde gemeen-
te blijkt dat Gerard Warmoeskerken sinds zijn komst naar Roosendaal
onderstand ontving.153 Evenals bij de r.k. kerk werd de bedeling bij de
hervormde gemeente gebruikt om de bijstandbehoevenden te discipline-
ren en aan hen het normen- en waardenpatroon op te leggen van de 'ge-

goede' klasse. Zo werden Gerard Warmoeskerken, zijn vrouw Cornelia
Verbruggen en de weduwe Ursel Chappui van het avondmaal geweerd
omdat ze "tegen alle vermaeninge aen den openbaeren Godsdienst ver-
suijmen en ook hunnen kinderen niet in de Catechisatien, die door de
predicant tweemael 's weeks in de kerk alhier gehouden worden,
senden".154 De predikant bleek strenger in de leer te zijn dan de kerke-

wp   GARN. ABA. inv.nrs. 23-27. registers van resoluties 1749-1794, passim  en  AMu.
inv.nrs. 22-23, registers van resoluties van de municipaliteit 1798-1799, passini.

151) Hij wordt vermeld in de gemaallijst 1759-1760 als tweede kind. In de doopregisters
van de hervormde gemeente of de St. Jansparochie komt hij niet voor.
1'2)  GARN, ABA. inv.nr. 24, register van resoluties 1798-1799, 25-7-1798, 25-8- 1798 en
12-9-1798.

153)  GARN, NHG. inv.nr. 3, register van notulen van de kerkeraad 1738-1794, passim.

228



raadsleden  want   in 1778 stelde  hij   voor  om  de twee oudste zonen  van
Gerard Warmoeskerken en het oudste meisje van de bedeling uit te slui-
ten, omdat ze in staat geacht werden in hun eigen onderhoud te voorzien.
De kerkeraadsleden wezen het verzoek van de predikant af en continueer-
den de bedeling.155 Een aantal jaren later gaf het gedrag van het gezin

blijkbaar wel aanleiding tot het nemen van sancties, want in 1780 werd
het gezin wegens "in meer als in een opsigt gehouden slecht gedrag" tij-
delijk niet meer bedeeld.156 In 1786 werd tijdelijk alleen de huishuur be-
taald omdat de godsdienstoefeningen en de catechisatie niet werden bij-
gewoond.157 Dat de naleving van de kerkelijke plichten bij de kerkeraads-
leden minder gewicht in de sehaal legden, blijkt uit de volgende
vergadering toen de kerkeraadsleden opmerkten dat de predikant de zaak
niet juist genotuleerd had en de bijstand aan het gezin voorlopig gewoon
gecontinueerd werd, mits het een bedrag van f 70,- per jaar niet te boven
ging.158 Ook in 1790 werd dezelfde klacht van de predikant over het niet
naleven van de godsdienstplichten door het gezin naar voren gebracht en
ook nu bleef het bij een vermaning. 159

Het gezin van Gerard Warmoeskerken had dus een marginaal bestaan.
Hij had slechts tijdelijk werk en bleef afhankelijk van bedeling door de
hervormde kerk.

Zijn kleinzoon Gerard, geboren 5 oktober 1809 te Roosendaal, van be-
roep arbeider, werd op oudere leeftijd vanaf 1863 tot zijn dood in 1884
eveneens permanent bedeeld door de hervormde gemeente. Hij ontving
gemiddeld f 2,- tot f 2,50 per week.160

§ 7. Samenvatting

In de loop van de negentiende eeuw nam de afstand tussen rijk en arm
toe. Aan het eind van de eeuw was er een kleine groep van zeer rijken die
door huwelijksbanden aan elkaar geparenteerd waren. Een paar families
slaagden erin om enkele generaties lang een dominante rol te spelen in de
Roosendaalse samenleving. Deze families kregen daartoe de kans na de
Bataafse omwenteling toen de hervormden hun bevoorrechte posities op

154) Ibidem, 30-9-1776.
155) Ibidem, 20-7-1778.
156  Ibidem, 8-7-1780.
157) Ibidem, 10-5-1786.
158) Ibidem, 23-5-1786.
159) Ibidem, 25-3-1790.
160)  GARN. NHG, inv.nr. 490, register van uitgaven door de diaconie aan arme doopleden
en lidmaten 1863-1884.
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het bestuurlijke vlak moesten opgeven. Sommige families zoals de
Nieuwenboers, de Van Loons en de Van Weels waren Roosendaalse
grondbezitters. De familie Van Gilse daarentegen was oorspronkelijk af-
komstig uit Baarle Hertog in Belgie waar ze enkele generaties lang be-
stuurdersposten had bekleed. Zij wisten als nieuwkomers door een ver-
standige huwelijkspolitiek geaccepteerd te worden binnen de
Roosendaalse samenleving. Naar het einde van de eeuw trad er een steeds
grotere vervlechting op tussen de financiele en bestuurlijke elite. Het
kenmerk van de topelite bleef gedurende de hele negentiende eeuw inko-
men uit grondbezit, hoewel ze ook in zaken gingen, bijvoorbeeld door be-
leggingen in de bietsuikerindustrie. Toch waren er ook wel enkele nieuw-
komers uit de bankierswereld die erin slaagden tot de financiele en later
ook tot de bestuurlijke top door te dringen.

Zorg voor huisvesting vormde geen prioriteit voor de liberaal gezinde

plaatselijke bestuurders. Ondanks de snelle bevolkingsgroei en de grote
toestroom van migranten in de tweede helft van de eeuw werd van over-
heidswege nauwelijks iets gedaan aan de uitbreiding van het woningbe-
stand of aan het vaststellen van randvoonvaarden om op die manier de uit-
breidingen in goede banen te leiden. De huisvesting was het domein van
het particuliere initiatief en vooral van ondernemende en kapitaalkrachti-
ge gemeentebestuurders. Meer dan het algemeen belang hielden zij voor-
al hun eigen belangen in het gaten. Doordat de financiele en bestuurlijke
elite een homogeen gezelschap vormde en voor een groot deel uit een
conglomeraat van enkele families bestond, konden ze lange tijd vrij onge-
hinderd hun gang gaan.

De school vormde niet enkel een instelling waar men een aantal prakti-
sche vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen leerde maar ging te-
vens dienen als verlengstuk van de opvoeding in het gezin. Met name de
bijzondere seholen die door de verschillende ondenvijscongregaties al in
de eerste helft van de eeuw werden opgericht, legden daarbij een grote ij-
ver aan de dag. Het godsdienstondenvijs aan deze scholen nam een be-

langrijke plaats in.
Was het onderwijs aan de openbare scholen aanvankelijk gemengd

waarbij jongens en meisjes bij elkaar in de klas zaten, zodra het bijzonder
onderwijs zijn intrede deed, kwamen er afzonderlijke scholen voor beide

geslachten. Toen de meisjesschool eenmaal functioneerde, verdween
deze groep van de openbare school. Het resultaat was dat de leerlingen
van de openbare scholen praktisch alleen jongens waren. Slechts in
Nispen waar geen bijzonder ondenvijs was, zaten jongens en meisjes nog
bij elkaar in de klas.
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Naast die scheiding der geslachten die in de negentiende eeuw tot stand

kwam en pas in de jaren zestig van deze eeuw weer zou verdwijnen, werd
er nog een andere seheiding aangebracht namelijk die tussen de standen.
In de tweede helft van de eeuw raakten de gegoede burgerij steeds meer

overtuigd van het belang van goed onderwijs. Hoewel sociale afkomst en
rijkdom nog steeds van groot belang was, werclen er toch langzamerhand
nieuwe en andere eisen gesteld in de samenleving. De nieuwe mid(len-
klasse die vooral in de financiele en handelswereld opereerde, stelde an-
dere eisen aan het onderwijs dan de arbeidersklasse. Bovendien wilde zij

niet op een lijn gesteld worden met die klasse van arbeiders en ambachts-
lieden. Het resultaat was dan ook dat er afzonderlijke scholen voor open-
baar ondenvijs kwamen, de ene voor de gegoede klasse en de andere voor
de kinderen van de minvermogende klasse. die kosteloos onderwils volg-
den.

Het gemeentebestuur toonde een zekere ambivalente houding ten op-
zichte van het openbaar ondenvijs. Enerzijds was men als schoolbestuur
genoodzaakt om te zorgen dat het openbaar onderwijs op een goed niveau
functioneerde en anderzijds zag men als gemeentebestuur de grote finan-
ciele voordelen in van het bijzonder onderwijs. Vooral de traditionele
maatschappelijke bovenlaag, bestaande uit grootgrondbezitters spande
zich niet of nauwelijks in voor goed openbaar onderwijs. Echte principiele
tegenstanders van openbaar onderwijs waren in ieder geval Van Gilse en
Van Loon.

Voor bijstand en ondersteuning was men in de negentiende eeuw in eer-
ste instantie aangewezen op familie of buren, daarna kwam de kerk en pas
op de laatste plaats de lokale overheid. De zorg was gekoppeld aan nale-
ving van godsdienstige en kerkelijke plichten en vormde op die manier
een middel om de leden in het rechte spoor te houden. De werkwijze van

protestanten en katholieken was dezelfde. Door middel van huisbezoeken

en dreiging met stopzetting van de ondersteuning hield men greep op dat
deel van de gelovigen dat voor bijstand in aanmerking kwam. Voor de
welgestelden, die onder andere via de Vine:entiusvereniging liefdadigheid
bedreven, stond de zelfheiliging voorop.

De plaatselijke overheid nam pas maatregelen als de toestand uit de
hand dreigde te lopen. Dit laatste was het geval wanneer een epidemie sa-
menviel met een zeer stenge winter, waardoor er een grotere groep dan
normaal het geval was, een beroep deed op ondersteuning.
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HOOFDSTUK VI

MENTAAL-CULTURELE VERHOUDINGEN

§  1. /nleiding

Er is een groot verschil in mentaliteit tussen dorp en stad. Niet voor
niets wordt er gesproken van 'dorpsmentaliteit' en 'stedelijke' mentaliteit.
De dorpse samenleving was een ovenvegend gesloten eenheid, die sterk

op zichzelf gericht was. Afkomst bepaalde in hoge mate iemands positie
in de samenleving. Het dorp vormde een collectiviteit die bijeengehouden
werd door een gemeenschappelijk normen- en waardepatroon. Veel ruim-
te voor afwijkende meningen was er niet. Individuele ontplooiing kreeg

nauwelijks kansen en werd veelal als bedreigend ervaren.
Cultuur manifesteerde zich in de agrarisch-ambachtelijke samenleving

dan ook door gezamenlijke festiviteiten die vaak verband hielden met de
rites de passage. Oogst- en seizoensfeesten waren evenementen waarbij de
hele gemeenschap betrokken was. Ze waren nauw verbonden met het eco-
nomisch ritme van een agrarische gemeenschap.

De meer grootschalige stadssamenleving is naar buiten gericht en voort-
durend aan verandering en vernieuwing onderhevig. Afkomst en stand

zijn niet langer bepalend voor iemands positie in de samenleving. In de
stad is het economisch ritme totaal verschillend van dat van een dorp
waardoor een gezamenlijk kader ontbreekt. De stad kent een groot aanbod
aan culturele voorzieningen die - in principe - voor iedereen toegankelijk
zijn. Op den duur wordt cultuur een overheidstaak waarbij deekname aan
culturele voorzieningen en activiteiten voor een zo breed mogelijk pu-
bliek als beleidsuitgangspunt wordt geformuleerd.

De veranderingen in culturele organisaties wijzen op indirecte wijze op
een veranderende mentaliteit en veranderende opvattingen. Nauw hier-
mee verbonden is de cultuurparticpatie. Wie neemt deel aan welke voor-
zieningen? In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe men de vrije tijd indeel-
de, welke verenigingen er waren, voor wie ze bestemd waren en welke
functie ze hadden.

§ 2. Kerk, godsdienst en religiebeleving

De zielzorg werd van oudsher verzorgd door de premonstratenzers of
norbertijnen van de abdij van Tongerlo, gelegen in de Noorderkempen.

232



Zij brachten het gebied rond Roosendaal en Nispen tot ontginning en
stichtten in Nispen de eerste kerk. Al vrij snel werd er een vijftal kilome-
ters noordelijker - in wat later Roosendaal zou heten - een kapel opge-
richt, zodat de bewoners van de daar gelegen donken dichterbij konden
kerken. Enkele eeuwen later, aan het begin van de zestiende eeuw, werd
Roosendaal een afzonderlijke parochie. Zo waren er in de negentiende
eeuw twee parochies: de Nispense parochie en die van St. Jan te
Roosendaal.

Voor de kleine hervormde gemeenschap van Roosendaal en Nispen was
er een predikant. Na de teruggave van de kerkgebouwen aan de rooms-ka-
tholieken in de Bataafs-Franse tijd liet de hervormde gemeente in 1809
een eigen kerkgebouw oprichten. In 1825 werd de hervormde gemeente
van Wouw met die van Roosendaal gecombineerd.

In de periode van 1648 tot 1795 namen de katholieken een tweederangs-
positie in. De bekleding van openbare ambten was voorbehouden aan her-
vormden en de openbare uitoefening van het katholieke geloof was verbo-
den. Dit betekende overigens niet dat de katholieken geheel verstoken wa-
ren van hun geloofsuitoefening. Tegen betaling mocht, in een van buiten
niet als zodanig te herkennen bedehuis, de eredienst worden uitgeoefend.

De Bataafse omwenteling van 1795 betekende voor de katholieke inwo-
ners het begin van de politieke en kerkelijke emancipatie. De protestan-
ten verloren hun bevoorrechte positie, maar al te uitbundig uiterlijk ver-
toon zoals het dragen van ambtskleding door geestelijken, het houden van
processies en het luiden van de klokken bleef voorlopig verboden.

De geestelijkheid stond nu voor de taak om de kerkelijke organisatie en
het daarbij horende administratieve apparaat opnieuw op te bouwen. In
1827 werd Joannes van Hooydonk tot apostolisch-vicans benoemd en in
1842 kreeg hij de bisschoppelijke waardigheid.1 Het herstel van de bis-
schoppelijke hierarchie in 1853 bracht daarom voor het bisdom Breda
geen belangrijke bestuurlijke veranderingen.

Al snel nam de geestelijkheid het op zich om de geloofsbeleving te in-
tensiveren en de regels voor de gelovigen aan te scherpen. In vastenbrie-
ven en circulaires, die vanaf de kansel voorgelezen werden en achter in de
kerk werden opgehangen, werden de gelovigen gewaarsehuwd voor ze-
denbedervende vermaken zoals kermissen en vastenavondvieringen. Dit
optreden bracht spanningen teweeg tussen de kerkelijke en de wereldlij-
ke autoriteiten. Deze laatsten beschouwden het als een ongewenste in-

1)  Weliswaar als bisschop in partibus infidelium d.w.z. een benoeming tot bisschop van een
landstreek die 'verloren' was gegaan. Van Hooydonk werd benoemd tot bisschop van
Dardanie, een landstreek op de Balkan.
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menging in burgerlijke zaken. Te Roosendaal, Oudenbosch en Oosterhout
leidde dit kerkelijk optreden in 1827 tot klachten bij de burgerlijke over-
heden omdat kermissen nauwelijks meer bezocht werden.2

Verontrusting was er ook in gouvernementskringen in Brabant door uit-
latingen van een Roosendaalse kapelaan (lie vanaf de kansel gemengd ge-
huwden met hel en verdoemenis had gedreigd en hen goddelozen had ge-
noemd. Vaders die ingestemd hadden met dergelijke huwelijken zouden
dat op hun sterfbed niet kunnen verantwoorden.3 Ook de al te actieve per-

soonlijke bemoeienissen van geestelijken met gemeenteraads- en provin-
ciale verkiezingen onder andere te Bergen op Zoom en Hoeven in de pe-
riode 1837 tot 1840 droegen niet bij tot een betere verstandhouding.4

Hoewel de regering van Willem I terughoudend was ten opzichte van de
stichting van nieuwe kloosters, werden er toch enkele zustercongregaties
opgericht. Controle hierop was gezien het kleinschalige karakter van die
congregaties bijna onmogelijk.5 Na de troonsbestijging door Willem II
nam de regering een wat soepeler houding aan.

In 1832 kwamen enkele zusters van de orde der congregatie francisca-
nessen penitenten-recollectinen van Etten naar Roosendaal. Om meisjes
van de straat le houden, was er een jaar eerder door twee dames een hand-
werkschool, de 'borduurschool', opgericht. Waarschijnlijk speelde de
aanwezigheid van een groot aantal ingekwartierde soldaten hierbij een
rol. De plaatselijke geestelijkheid, in de persoon van kapelaan A.
Hellemons, streefde ernaar om een afzonderlijke meisjessehool voor lager
onderwijs op te richten, waaraan dan het onderwijs in nuttige handwerken
kon worden verbonden. De zusters betrokken een pand van burgemeester
J.P. van Gilse aan de Molenstraat. Aanvankelijk was er ook een weeshuis
voor arme en minvermogende meisjes, maar al spoedig bleek dat een
combinatie van weeshuis en onderwijsinstelling niet werkbaar was en
richtten de zusters zich enkel op het onderwijs. Wel werd er aan de school
een pensionaat verbonden. In 1834 startte het onderwijs met vijf leerlin-
gen. Dit aantal leerlingen groeide snel. Aan het emde van de eeuw was het
Genootschap van opvoeding een onderwijsinstelling van formaat. In 1899
waren 23 vrouwelijke leerkrachten (waaronder vier hoofdondenvijzeres-
sen) aan het instituut verbonden en bestond het aantal leerlingen uit 586
meisjes die dagelijks de school bezochten en 84 kostschoolleerlingen. De

2) Melief. Joannes van Hooydonk. 32.  Vooral  in de periode  1827 tot 1842 zorgde het optre-
den van Van Hooydonk diverse malen voor spanningen met de burgerlijke autoriteiten.
3)  Melief, Joannes ran Hooydonk. 107.
4) Ibidem, 105-108.
s)  Rogier, in rrijheid herboren. 52-53.
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leerplichtwet zorgde ervoor dat het leerlingental nog sterk toenam zodat er
in 1904 868 leerlingen schoolgingen (inclusief 90 pensionnaires).6

Een andere onderwijsgevende congregatie was die van de broeders van
St. Louis uit Oudenbosch. Mede op aandrang van de plaatselijke geeste-
lijkheid richtte deze congregatie in 1865 een jongensschool op. In
Oudenbosch waren ze al sinds 1840 actief in het onderwijs. De school
kreeg financiele steun van vooraanstaande Roosendaalse families zoals
Van Gilse, Van Loon, Bogers en Segers, die er hun kinderen naar school
deden.7 Aan de broedersschool verzorgden in 1904 negen leerkrachten
ondenvijs aan 260 leerlingen.8

Behalve in het onderwijs waren regulieren ook werkzaam in de zieken-
verzorging. Op 9 september 1844 werd een nieuwe congregatie opgericht.
Het was een afsplitsing van de onderwijscongregatie penitenten-recollec-
tinen. Deze zusters zouden alleen voor het nieuw ingerichte gasthuis wer-
ken. Dit was niet zo niet ongebruikelijk. Het kerkbestuur stelde zich daar-
mee eigenlijk aan het hoofd van die kleine congregatie. Initiatiefnemers
van de oprichting waren de pastoor van de St. Jan, Is. Kuijlen, en mere
Marie Joseph, de overste van de Roosendaalse congregatie penitenten-re-
collectinen. Aanvankelijk waren er slechts twee zusters: zuster Marie
Gabrielle (Wuijters) en zuster Maria Domenica (Lips), en de novice Maria
Norberta (Lippens). Het was de bedoeling dat het een kleine congregatie
zou blijven want in de stichtingsakte was bepaald dat er nooit meer dan
twaalf zusters zouden zijn.9 Deze bepaling die op het eerste gezicht nogal
vreemd lijkt, wordt enigszins begrijpelijker als men weet dat de zusters
weliswaar ter liefde Gods werkten en geen salaris ontvingen, maar dat het
kerkbestuur de volledige kosten van het gasthuis moest dragen, inclusief
het levensonderhoud van de zusters. En hoewel men daar respect had
voor een bloeiend kloosterleven, zag het kerkbestuur de congregatie toch
maar liefst net groot genoeg om het Roosendaalse gasthuis te bedienen.
Ruim zestig jaar heeft deze congregatie bestaan. De noodzakelijke uit-
breiding van het gasthuis in de vorm van nieuwbouw en de daarmee ge-
paard gaande zorgverlening (lwongen tot maatregelen. In 1905 werd de
kleine Roosendaalse congregatie samengevoegd met die van de gasthuis-
zusters uit Steenbergen tot de congregatie van de franciscanessen van
Charitas.10

6) Middenstandsenquae 1908,389.
7)  Tussen koepel en windvaan, 144-152.
5 Middenstandsenquete 1908,390.

9) GARN, Archief St. Jan. voorlopig inv.nr. 400, reglement van het gasthuis, 1844.

10)  Gedenkboek honderdjarig bestaan Penitenten-Recottectinen, 25-33.
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De zielzorgelijke activiteit van de kerk was hoofdzakelijk gebaseerd op
zonde, schuld en schuldbesef. Onkuisheid en godslastering vormden de
grootste bedreigingen voor de gelovigen.11 De kerk was vooral beducht
voor sociale desintegratie. De langdurige inkwartiering van soldaten tij-
dens de Belgische opstand vormde de directe aanleiding voor dit kerke-
lijk offensief.

Een belangrijk instrument bij die morele herbewapening vormden de
volksmissies. Deze waren uitermate geschikt om de sociale misstanden
van de inkwartieringen te bestrijden. Hiervoor werd dan door de plaatse-
lijke geestelijkheid of door het bisdom de hulp ingeroepen van de paters
redemptoristen of jezuieten. De eerste volksmissie in Roosendaal werd in
1843 gehouden door paters redemptoristen. De orde van de redemptoris-
ten was gesticht in Italie. In 1836 vestigde de orde zich in Nederland te
Wittem en in 1868, met instemming van het bisdom en de pastoor van de
St. Jansparochie. te Roosendaal. Aanvankelijk werd een houten noodkerk
opgericht aan de Kade op grond gekocht van wethouder Van Gilse. Al
spoedig bleek de belangstelling groter dan verwacht en in 1876 werd de
noodkerk vervangen door een definitieve huisvesting. Boeren uit de om-
geving werden persoonlijk door de geestelijkheid 'uitgenodigd' om de hel-
pende hand toe te steken. In minder dan drie weken voerden 566 boeren
uit Roosendaal en de omliggende dorpen bijna 9.000 karren zand aan
voor de bouw. De kerk werd toegewijd aan O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand.12 De belangstelling voor de 'paterskerk', zoals die in de volks-
mond genoemd werd, hing ongetwijfeld samen met het optreden van de
paters. Zij waren kanselredenaars in de klassieke stijl in woordkeus en
voordracht. In vlammende bewoordingen werd gepreekt over de rampzali-
ge gevolgen van de zonde, gevisualiseerd door concrete beelden uit het
verblijf in de hel, maar altijd was er barmhartigheid van God, tenminste
als de zondaar oprecht berouw toonde en beterschap beloofde. Bovendien
wisten ze de gelovigen aan te spreken door grootscheepse meivieringen,
versieringen van de kerk tijdens feest- en hoogtijdagen en de oprichting
van devotiebroederschappen. Feitelijk functioneerde de paterskerk tot
aan de oprichting van de Corneliusparochie in 1918 als een parochiekerk.

Aan het einde van de negentiende eeuw vestigde een buitenlandse mis-
siecongregatie zich in Roosendaal, de Society for Foreign Mission afkom-
stig uit Mill Hill (een plaatsje in Engeland). In 1890 betrokken ze een
huis aan de Markt. Hoewel hen in Oudenbosch door bemiddeling van de

") Melief. Joannes ran Hooydonk. 114-118.
12) Feestnummer van De Grondwet ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van (le congre-
gatie. 29-9-1933.
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burgemeester gratis huisvesting werd aangeboden, viel de keuze uiteinde-
lijk toch op Roosendaal omdat dit niet alleen een bloeiende katholieke
stad was, maar bovendien het voordeel had een knooppunt van spoorwe-
gen te zijn naar Belgie, Duitsland en de grote steden in Holland.13 Al snel
werden plannen ontwikkeld voor de bouw van een missiehuis. In 1891
kwam de nieuwe huisvesting gereed. De bankier J. Luijkx verkocht de
grond voor de nieuwbouw in de Vrouwemade. Hoewel de lokatie dicht bij
het station lag, was de ligging niet erg gunstig omdat door problemen met
de afwatering van de Roosendaalse Vliet de omgeving regelmatig blank
stond. Dit werd pas definitief opgelost door de normalisatie van de
Watermolenbeek in 1930. Het aantal studenten in het eerste jaar bedroeg

zeventien, een paar jaar later waren er 35 en in de jaren daarna schon-
melde het aantal studenten tussen de 30 en de 40. In de eerste jaren be-
zochten aanvankelijk slechts Nederlandse studenten het college maar
vanaf 1895 volgden ook Engelsen de opleiding. 14

In totaal waren er rond de eeuwwisseling vijf religieuze instellingen ac-
tief op het terrein van de zielzorg, onderwijs, ziekenverzorging en missio-
nering. Het grootste deel van de religieuze bevolking bestond uit vrou-

15wen.
Mannen Vrouwen

Gasthuis ziekenzorg           1                     28
Instituut St. 1-8uis onderwijs           13
Genootschap van opvoeding onderwijs            1                  24016
Missiehuis missionering 46             7
Redemptoristenklooster zielzorg                              1 5

Voor de katholieke kerk was de negentiende eeuw een periode van 'we-
deropbouw'. Van een protestantisering van de bevolking was in Roosen-
daal geen sprake. Het merendeel was en bleef katholiek. Zowel overheid
als kerk moesten wennen aan hun nieuwe rol. Soms ontstonden spannin-
gen omdat met name de kerk zich te veel begaf op voor haar 'verboden'
terrein.

In de eerste helft van de eeuw vonden tamelijk impulsief en vrij ongeor-

ganiseerd kloosterstichtingen plaats. Hierdoor ontstonden spanningen
tussen de seculiere en de reguliere geestelijkheid. De seculiere geeste-

m)  Ros.  i 00  Jaar  Mill  Hill  in  Nederland, 15.
14) Voor zover niet anders vermeld zijn de gegevens over Mill Hill ontleend aan de Annalen
van het Missiehus te Roosendaal VII (1896) en XXVI (1915).
13)  Uitkomsten der achtste tienjaarlijkse volkstelling 1899.
16) Dit aantal betreft naar alle waarschijnlijkheid de kostschoolleerlingen, het onderwijzend

personeel (vrouwelijke religieuzen) en de congregatiezusters.
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lijkheid wilde deze congregaties onder haar gezag brengen. Van
Hooydonk had in 1820 al aan de provinciaal van de franciscanen in
Belgie machtiging gevraagd om de religieuzen te besturen totdat de paters
in het vicariaat gevestigd zouden zijn.17 Zo wilde hij de zusters francisca-
nessen te Roosendaal inschakelen bij de zielzorg door hen te belasten met
onderwijs aan jonge meisjes. De zusters daarentegen wilden zich onttrek-
ken aan het gezag van de apostolisch-vicaris. De spanningen liepen hoog
op maar tenslotte wist Van Hooydonk bij hogere kerkelijke instanties het
geschil in zijn voordeel te beslechten met het argument dat de overheid
meer ophad met de seculiere dan met de reguliere geestelijkheid. 18

Een soortgelijk conflict speelde met de broeders van St. Louis uit
Oudenbosch. Ook in dit conflict slaagde Van Hooydonk er uiteindelijk in
om de broeders onder zijn jurisdictie te krijgen.19 Overigens probeerden

pastoors en kapelaans op plaatselijk niveau eveneens om zuster- en broe-
dercongregaties voor hun karretje te spannen en hen onder hun compe-
tentie te brengen.

Een tweede bron van spanningen tussen seculieren en regulieren vorm-
den de benoemingen van pastoors en kapelaans door de apostolisch-vica-
ris in parochies waar kloosterorden vanouds het benoemingsrecht had-
den. Zo moest Is. Kuijlen, norbertijn en kapelaan in de St. Jansparochie
toen hij door het plotselinge overlijden van pastoor Le Bon in 1844 door
de abt van Tongerlo als opvolger werd aangewezen, van Van Hooydonk
een examen afteggen omdat deze meende dat Kuylen niet geschikt was om
als pastoor op te treden. Bovendien had Van Hooydonk al een seculier tot
tweede kapelaan benoemd zonder Tongerlo daarin te kennen. Niet alleen
in Roosendaal maar ook in andere parochies in het bisdom werden de re-
gulieren tot hun ongenoegen regelmatig gepasseerd. Protesten van hun
zijde sorteerden weinig effect.20

In feite waren alle inspanningen van de seculiere geestelijkheid erop
gericht haar macht en invloed le vergroten en de bestaande religieuze
congregaties zoveel mogelijk onder haar jurisdictie te brengen. De kracht
waarmee de religiositeit aan de gelovigen werd opgedrongen en de terrei-
nen waarop de kerk meende te moeten opereren, brachten haar soms, zo-

ii) Melief, Joannks van Hooydonk.75-76.
18) Ibidem, 211-219. Het conflict duurde tot 1845. Feitelijk stonden de zusters toen volledig
onder het gezag van Van Hooydonk.
'D Ibidem, 219-243.
20) Ibidem. 205-207 en 300: Van Dijck, 'Superior Backx van Tongerlo en het norbertijnse
parochiepastoraat (1839-1868)', Analecta Praemonstratensia 69 (1993) 79-106.
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als uit de bovenstaande voorbeelden blijkt, in botsing met de wereldlijke
overheid.

§ 3. Het verenigingsteren

Roosendaal was aan het einde van de achttiende eeuw een dorpse sa-
menleving met een overwegend agrarische bevolking. Het was geen garni-
zoensplaats met een officierenkorps zoals Bergen op Zoom of Willemstad.
Dit betekende dat het culturele leven zich op een vrij laag niveau afspeel-
de. Uiteraard waren er nog wel enkele gilden maar het is zeer twijfelachtig
of deze nog enige economische of sociale invloed uitoefenden. Overigens
waren de gilden bij de Staatsregeling van 1798 opgeheven en kwam er
met de patentwet van 1805 naar Frans voorbeeld en de invoering van be-
lasting op vrije uitoefening van bijna alle beroepen een einde aan het
oude bewijs van vakkennis. In de daaropvolgende jaren was er nog onze-
kerheid over het al dan niet blijven bestaan van gilden door de wet op de
corporaties en de invoering van de Franse patentwet van 1812, maar in
1818 besliste Willem I definitief dat de gilden en de daarmee samenhan-
gende bedrijfsbeperkingen verleden tijd waren. 21

Het enige gilde dat in Roosendaal nog bestond was een restant van het
oude St. Sebastiaansgilde. In 1870 telde het gilde nog maar acht leden die
op hoge leeftijd waren. Aan het vierhonderdjarig bestaan besteedde men
dan ook weinig aandacht temeer daar drie van de acht leden wegens hoge
ouderdom verhinderd waren de viering bij te wonen.22

In de tweede helft van de negentiende eeuw gingen verenigingen een
steeds grotere rol spelen. Men wilde elkaar ontmoeten in een bepaalde so-
ciale omgeving en met een bepaald doel. De verenigingen recruteerden
als het ware hun eigen leden. De'betere' standen zochten bewust naar ge-
legenheden waar men elkaar kon ontmoeten en waar men personen tegen-
kwam met eenzelfde belangstellingssfeer. Zij waren - naast de kerk - ook
degenen die de mogelijkheid hadden een formele organisatie op te richten
met een bestuur, een verenigingsgebouw, statuten, et cetera, kortom, alles
wat nodig was om een vereniging te laten bestaan. Er moesten tenslotte
voor dit soort zaken de nodige financiele middelen beschikbaar zijn.

Rond de eeuwwisseling begon de bemoeienis van de geestelijkheid met
het'profane' verenigingsleven toe te nemen. Pastoor en kapelaans kregen,

21) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, 4-5.
22) De Grondwet, 5-6-1870. De oprichtingsakte (kaart) van het St. Sebastiaansgilde dateert
van 27 mei 1550. Het gilde bestond dus in 1870 geen 400 jaar. Het oudste gilde was het St.
Jorisgilde uit Nispen uit 1451.
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als ze al geen zitting hadden in het bestuur, toch op zijn minst een rol als
geestelijk adviseur waarbij ze gevraagd en ongevraagd advies en bijstand
konden verstrekken.

3.1 Kerkelijke verenigingen

In de negentiencle eeuw werd het verenigingsleven voor een belangrijk
deel georganiseerd vanuit de r.k. kerk. Het katholieke kerkelijke vereni-
gingsleven was opgedeeld naar geslacht, burgerlijke staat, leeftijd en
vaak ook naar stand en beroep. Het was een middel om de band met de
gelovigen te verstevigen, uiteenlopende devoties in kerkelijke banen te
leiden en daarmee in de hand te houden. Allerlei christelijke broeder-
schappen, genootschappen en congregaties werden (her)opgericht, van
Vincentiusvereniging, Genootschap van de H. Familie lot de Elisabeth-
verenigingen.

De broederschappen waren godsdienstige verenigingen, bestemd voor
leken in de kerk. Elke broederschap had zijn eigen heilige. Door deelna-
me aan de broederschappen zorgde men voor het eigen zieleheil en kon
men aflaten verkrijgen. Deze laatste waren in een tijd met een groot zon-
debesef en talrijke kerkelijke geboden en verboden niet onbelangrijk.

Nadat de hervormden hun bevoorrechte positie waren kwijt geraakt,
konden de kathe}lieken zich vrijer bewegen. Zo werd op 7 september 1795
de Broederschap van Onse Lieve Vrouwe van Berendrecht opgericht.23
De oprichters waren: Adrianus van der Sanden, Petrus Wittebols en
Marcelis Kampen. De broederschap beperkte zich niet enkel lot
Roosendaal en Nispen maar strekte zich uit over de omliggende dorpen te
weten Kruisland, Gastel, Rucphen, Sprundel, Etten en Leur. Jaarlijks, op
8 september ter herdenking van de geboorte van Maria, was er een bede-
vaart naar Berendrecht. Voor het vertrek op 7 september werd er in ieder
dorp een 'zingende dienst' gehouden. 's Avonds troffen de bedevaartgan-
gers elkaar in Berendrecht waar het lof werd gehouden met daarna het ro-
zenkransgebed. De daaropvolgende dag wer(1 's morgens om vijf uur een
dienst gehouden voor de overleden leden van de broederschap, om zes
uur was er een dienst voor de deelnemers aan de processie en om acht uur
tenslotte een plechtige dienst'lot welstand' van de processie.24

23) Volgens Stephanus Schoutens, Onze  Lieve  Vrouw van  den  Hagelberg te  Beirendrecht, 6.
bestond de bedevaart vanuit Roosendaal al in 1763.
24) Tijdens de Belgische Opstand kon men Berendrecht niet bezoeken. De proc·essie King

toen naar Huijbergen.
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Om ingeschreven te warden en alle verdiensten en gebeden van de
broederschap deelachtig te worden moest men "belijdenis doen van den
Roomschen Katholijken en Apostolischen Godsdienst" en jaarlijks zes
stuivers contributie betalen. Om ook de overleden familieleden die geen
lid waren geweest van de broedersehap in de verdiensten te laten delen,
kon men hen alsnog in laten schrijven voor heilige missen: de kosten be-
droegen f 2,50 voor een eersteklas mis met drie heren, de tarieven voor
een wat eenvoudige uitvoering waren f 1,-, f 0,75 en f 0,60.25

In 1895 telde de broederschap in totaal 4.006 leden, waarvan in
Roosendaal 2.146, Nispen 527. Kruisland 134, Gastel 432, Rucphen
161, Sprundel 96, Etten 335 en Leur 175.26

Naast de bovengenoemde vereniging bestond al sinds 1700 de Broeder-
schap van de Heilige Rozenkrans.27 In 1833 werd de Broederschap van
de Heilige Franciscus Xaverius opgericht28 en in 1844 de Broederschap
van het Heilig Sacrament.29 Daarnaast werden speciaal voor jongeren op-

gericht: de Congregatie voor jongelingen onder aanroeping van het myste-
rie van Maria ten Hemelopnemineo en een Congregatie voor jongedames
onder aanroeping van het mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis van
de Heilige Maagd Maria.31 In 1900 werd nog de Broederschap van het
Allerheiligste Hart van Jezus opgericht.32

Het katholieke leven maakte vanaf de veertiger jaren een nieuwe bloei-
periode door in Noord-Brabant. Dit kwam tot uitdrukking in de talrijke
stichtingen van scholen door onderwijscongregaties, de volksmissies die -
voor het eerst in 1842 en 1843 - werden gehouden en de stichting van een
groot aantal broedersehappen. Na het herstel der hierarchie in 1853 wer-
den ook de kerkelijke structuren verstevigd.33

3.2 Niet-kerkelijke verenigingen

Naast het kerkelijke verenigingsleven was er het 'profane' verenigings-
leven zoals de societeiten en de muziek- en toneelgezelschappen. Toch

25  GARN, Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 62.
26) GARN. Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 64. register van overledenen van de Broeder-

schap van de Rosendaalsche bedevaart naar Berendreeht, 1795-1925.
27)  GARN. Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 53, lijst van leden 1700-1844.
28) GARN. Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 192, oprichtingsakte 1833.
29) GARN. Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 289.
ic') GARN. Archief St. Jan. voorlopig inv.nr. 193, oprichtingsakte 1844,1873.
11) GARN. Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 201, oprichtingsakte 1878.
32) GARN, Archief St. Jan, voorlopig inv.nr. 636, opriehtingsakte 1900.
33) Melief, Joannes l,an Hooydonk. 146-147,264.280.
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blijft het beeld dat we van het Roosendaalse verenigingsleven krijgen
enigszins vaag. Archieven van verenigingen of gezelschappen ontbreken
en waarschijnlijk had de agrarische en over het algemeen laaggeschoolde
bevolking weinig behoefte aan hoogstaand cultureel vermaak. De zorg
voor het materiele, het dagelijkse bestaan en het gezin, drukten te zwaar
om zich te bekommeren om andere zaken. De plaatselijke krant biedt
vanaf 1863 enig zieht op het lokale verenigingsleven en de vrije-tijdsbe-
steding.

3.2.1 Muziekperenigingen
De oudste bekende Roosendaalse harmonie zou in 1832 zijn opgericht

onder de naani Eendragt en Tevredenheid. De oprichters waren: L.J.
Schoonheijt. de latere burgemeester, P. de Bruijn en A. Deschamps. De
oefenruinite was de bovenzaal van de herberg De Drie Koningen aan de
Hoge Brug. Over de vereniging is verder weinig bekend. Bij festiviteiten
en jubilea werden serenades gebracht. Zo luisterde de harmonie het be-
zoek van koning Willem Il aan Roosendaal op 25 september 1841 op met
enkele muzikale optredens.34

In 1854 ontstond er onenigheid die de aanleiding vormde voor de op-
richting van harmonie De Unie. De oorzaak lag in een standsverschil: er
was een 'gouden' en een 'zilveren' ploeg ontstaan. De 'gouden' ploeg, die

hoofdzakelijk bestond uit jongeren uit de 'burger- en betere standen' on-
der leiding van burgemeester Schoonheijt, vormde De Unie. De andere

groep met voornamelijk werk- en ambachtslieden bleef onder de oude be-
naming Eendragt en Tevredenheid voortbestaan met als voorzitter Caspar
Fercken.35 De laatste activiteit van Eendragt en Tevredenheid was de or-

ganisatie  van een groot 'Internationaal Muziekfeest'  op  11  juli  1889  in
'het bosch Huis te Rosendaal' (liet Vrouwenhof).36

Van de harmonie De Unie is meer overgeleverd. Op 24 april 1854 werd
deze harmonie, die dus een afsplitsing was van Eendragt en Tevreden-
heid, opgericht in de herberg van P. Smeijers aan 'de Bogt' in de Achter-
straat. Het eerste bestuur bestond uit: J.A. Laane, president, P.J. Raij-
makers, vice-president, mr F.J.H. van Gilse. secretaris-penningmees-
ter, A.J. Molenschot, eerste commissaris en Jos. van Gastel, tweede com-
missaris. Naast deze bestuursleden waren de volgende personen betrok-

3') Buijsen· 'De harmonieen en het Roosendaalse muziekleven'. Jaarboek De Ghulden Roos

29 (1969) 38.
15) Geschiedenis van De Unie. 5
36) Buijsen. 'De harmonieen en het Roosendaalse muziekleven'. 38: D Grondwet, 12-7-
1889.
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ken bij de oprichting: L.J. Srhoonheijt, hurgemeester, P. van Vught, nota-
ris, J. Sandeling, kostschoolhouder, P. de Bruijn, C. Laane Azn., W.
Laane, bankier, Ad. Jongeneelen. G. Peeters, gemeentesecretaris, D.A.
Janssens, medecinae doctor. J.F. van Hilst, medecinae doctor, P.A.G. van
Gilse, wethouder. G.H. van Gilse. Van Aysingen, F.L. Corthals, bakker,
F. Jansen, G. Raaijmakers, J.B. Hellemons, C. van Mechelen, winkelier
en raadslid en P. Schillemans. Er werd onder de oprichters een geldlening
uitgeschreven voor een bedrag van f 640,-, verdeeld in aandelen van

f 20,_.37
In 1863 telde de vereniging al 200 leden. Dat dit grote ledenaantal niet

alleen voordelen had, bleek bij het in het huwelijk treden van leden van
de vereniging. Men had de gewoonte om ter gelegenheid van een huwelijk
een feestavond te beleggen waarbij twee tonnen 'trouwbier' werden ge-

schonken en geconsumeerd. Maar door het grote aantal leden werd de
spoeling dun en daarom vroeg het bestuur om voortaan in plaats van giften
in natura de geldelijke tegenwaarde in de verenigingskas te storten. Het
aantal feesten werd beperkt zodat men weliswaar minder vaak maar wel
royaler zou kunnen uitpakken.38

Op zondag 27 juli 1879 vierde de vereniging op grootscheepse wijze
haar zilveren jubileum. Zeventien gezelschappen, waaronder harmo-
nieen, fanfares en mannenkoren, afkomstig uit West-Brabant en de
Belgische plaatsen Merksem, Stabroek en Wilrijk verzamelden zieh op
het Stationsplein. Van daaruit vertrok men via het raadhuis naar het feest-
terrein in het "Lustbosch van den WelEd. Geb. Heer Scholten van
Aschat" (het Vrouwenhof). 's Avonds was er ter afsluiting van de festivi-
teiten een groot vuurwerk en een schitterende 'illuminatie' van het feest-
terrein.39

Kort na dit zilveren jubileum traden onenigheden binnen de vereniging
aan het licht. De Unie werd op verzoek van een 27-tal leden op 19 april
1880 ontbonden en op 9 mei door dezelfde personen weer onder dezelfde
benaming heropgericht.40 Kennelijk wilde men zich van een aantal leden
ontdoen. Toch keerde de rust maar voor korte tijd terug, want al in 1886
traden er wederom spanningen op. De aanleiding vormde een contributie-
verhoging van zes gulden per jaar voor werkende leden41 en de deelname
van een aantal leden aan een optreden van een harmonie uit Vlissingen in

37)  Geschiedenis van De Unie. 6-7.
38) Ibidem, 10-11.
39) Ibidem, 23.
w) Ibidem, 24-25.
41)  Ibidem. 32-33.

243



Belgie.42 De contributieverhoging ging door maar een achttal leden: M.
Beijsens, Jae. Hermans, K. van Wely, W. van Wely. Aug. Rombout, F.
Backx, J. Broos en P. Straasheijm, traden daarop uit De Unie en richtten
een nieuwe vereniging op, genaamd Vlijt en Volharding. Enige weken la-
ter voegde zich daar Adr. Gabreels nog bij.43 Hoe moeten we deze afschei-
ding nu verklaren? Het lijkt te simpel om een contributieverhoging als
oorzaak aan te wijzen. Als wat nauwkeuriger gekeken wordt naar degenen
die uit De Unie traden dan blijkt dat ze allemaal tamelijk jong waren.
Beijsens en Straasheijm waren met 28 jaar de oudsten van de groep. De
anderen waren 24 (2). 21 (2), 20 en 19 jaar oud. Gabreels die twijfelde en
wat later volgde  was  17 jaar oud. Ze waren op Straasheijm  na,  die  her-
vormd was, allemaal katholiek. De meesten woonden op dat moment nog
thuis bij hun ouders. Hermans en Rombout waren schoenmaker, de overi-
gen hadden nog geen beroep. August Rombout kwam uit Hulst, de rest
was in Roosendaal geboren.44 Beijsens, die voorzitter werd van de nieuwe
vereniging, zou in 1895 raadslid worden. Ook Karel van Wely kwam in
1901 in de raad. Het lijkt er dus op dat hier sprake was van een 'revolte'
van de jongeren. Ook de benaming die zij kozen voor hun nieuwe club, de
min of meer spottende benaming De Velouren Lap, wijst hierop. De stren-
ge regels van het bestuur, zoals het verbod om buiten de vereniging te mu-
siceren en instrumenten te gebruiken, de omgangsvormen, en zoals een
van de oprichters van de Vlijt verhaalt, de houding van de bestuursleden
van De Unie, die "te weinig den polsslag van den tijd voelden, (en) hun
niet gaf wat zij met den muziek beoogden',45, waren de oorzaak van de
breuk in de vereniging. Een jongere generatie voelde zich niet langer
thuis in de oude vereniging en begon voor zichzelf.

Het oefenlokaal van Vlijt en Volharding werd de herberg van Seb.
Dekkers, cafe De Handel aan de Raadhuisstraat. Lang bleef men niet le
gast bij de herberg van Dekkers, want zag het bestuur van Vlijt en
Volharding geen kwaad in het bijwonen van concerten van de vereniging
door de vrouwelijke partners van de muzikanten, de herbergier verzette
zich hier hardnekkig tegen. Het resultaat was dan ook dat men al na een
jaar verhuisde naar de herberg van A.C. Broos aan de Kalsdonksestraat.46

45 121/2 Jaar Bestaan Vlijt en Volharding. 1.
13)  Ibidem. 1-2. De nieuwe vereniging voerde nog even de naam De Velouren Lap ontleend
aan het insigne van de leden. clat bestond uit een classpeld van twee met elkaar verbonden
handen op een fluwelen lapje. Ook werd nog even de naani Van Beethoven's Kapel gebruikt.
*) GARN. hevolkingsregisters 1880-1889.
'°) De Grondu,et, 10-7- 1936. Interview van E. M. Hontelf met een der oprichters van VIijt en
Volharding.
46)   121/2 Jaar Bestaan \lijt en Volhardins, 5
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Het feit dat vrouwen welkom waren bij de uitvoeringen van Vlijt en
Volharding, wijst eveneens op een veranderende kijk op sociale omgangs-
vormen. Bij De Unie was het immers volstrekt ondenkbaar dat de avonden
gemengd waren. Dat Vlijt en Volharding lange tijd niet echt geaccepteerd
werd door de vooraanstaande burgerij, blijkt onder andere uit de moeite
die men had om geschikte dirigenten te vinden. Alle 'muziekmeesters'
kwamen van buiten Roosendaal. Met de komst van burgemeester Coenen
..die ons reeds dadelijk na de aanvaarding van zijn ambt (...) de rechten
liet wedervaren, waarin wij ons voor dien tijd meermalen verkort zagen;
die ons als plaatselijke harmonie erkende en met onze zustervereniging
op eene lijn stelde'•47, werd de vereniging ook door het gemeentebestuur
serieus genomen.  In 1900 telde de vereniging elf leerlingen, 26 werkende
en 152 contribuerende leden.48

Wat was nu de aard en het karakter van De Unie en Vlijt en
Volharding? Het reglement uit 1880 noemt het volgende "Het gezelschap
heeft ten doel beoefening der toonkunst en daardoor veredeling van het
gezellige verkeer". Men wilde dus niet alleen muziekuitvoeringen bren-
gen maar ook de leden gelegenheid geven tot onderling sociaal contact.
Beide verenigingen hadden een besloten karakter. Nieuwe leden werden
geballoteerd. Men kende werkende, contribuerende en ereleden. De fi-
nanciering geschiedde door de leden uit eigen middelen door de uitgifte
van aandelen. De besluitvorming vond niet plaats op basis van hoofdelij-
ke stemming maar naar rato van het ingebrachte kapitaal, waarbij een
aandeel een stem betekende. In De Unie vinden we "de voornaamste bur-
gerij van Roosendaal (...) en de notabelste dezer gemeente (...)"49, met an-
dere woorden de gevestigde orde en in De Vlijt de jongere generatie, de-
genen die hun positie nog moesten gaan bevechten.

Hoewel de bovengenoemde verenigingen terecht als de belangrijkste
representanten van het Roosendaalse muziekleven golden, waren er nog
enkele andere muziekgezelschappen die in de negentiende eeuw een kor-
ter of langer bestaan kenden.

Zo gaf het toneel- en zanggezelschap Vooruit zonder Vrees enkele uit-
voeringen in de zaal bij het cafe van de wed. P. Smeijers (entree f 0,49
voor niet-ledenso) en in de Korenbeurs bij J.C. van Aalst.51

c) De Grondwet, 28-10-1897.
48)   121/2 Jaar  Bestaan Vtijt en Volharding
49) De Grondwet, 19-12-1897.
5()) De Grondwet. 27-4-1879.
s') De Grondwet, 5-12-1880.
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De zangvereniging La Renaissance, opgerieht 15 juni 1880, was bij de
herberg van P. Broos gevestigd en haar zustervereniging, de zang- en to-
neelvereniging met dezelfde naam, bij eafe J. Heijnen.52

In 1883 werd de zangvereniging Cecilia opgericht, die voor het eerst
naar buiten trad op vrijdagavond 29 juli bij de wed. J.B. Verheijen, Huis
van Negotie. Naar aanleiding daarvan schreef de plaatselijke krant: "De
opkomst bij de eerste uitvoering was talrijk; maar niemand zal beweren
dat daartoe enkel het verlangen naar kunstgenot heeft gedreven. De liefde
voor het muzikaal genot is in onze gemeente even bijster klein als de mu-
ziekkennis gering; geluige de meestal onbezette zalen bij de uitvoering
van Unie, die onbetwistbaar kunstwaarde hebben. Smaak moet men van
het grote publiek nog minder verwachten". Volgens de auteur van deze
recensie zou de belangstelling voor de uitvoeringen van Cecilia dan ook
gauw teruglopen omdat Roosendaal te klein was voor twee muziekgezel-
schappen.53 Wellicht was dit dan ook de reden voor Cecilia dat men zich
de daaropvolgende jaren niet alleen maar toelegde op muziekuitvoeringen
maar ook toneeluitvoeringen op de planken bracht.

Enkele zangers van De Unie riehtten in 1890 een Liedertafel op met
Eduard Schoonheijt als directeur.54

Aan het eind van de eeuw kwam er zelfs een particuliere muzieksehool.
Ant. Tierolff vestigde zich per 1 oktober 1892 als muziekondenvijzer
(piano, viool, orgel, theorie). Op zijn verzoek stemde het gemeentebestuur
erin toe om de lokalen van de openbare school te gebruiken voor het door
hem te geven particuliere zang- en muziekonderwijs.55 Overigens had
Tierolff ook een winkel in muziekinstrumenten en -benodigdheden. Als
uitvloeisel van dit muziekonderwijs werd een jaar later de Symphonie-
vereeniging Orpheus opgericht met als bestuursleden J. Steijns, apothe-
ken G. Meertens en P. Straasheijm en als muziekcommissarissen J.
Tierolff en Th. Coumans, directeur was A. Tierolff.56 Begin mei verzorgde
de vereniging haar eerste optre(len voor "een zeer talrijk publiek (...) sa-
mengesteld uit de netste klassen van Roosendaal". De stemming in de
zaal was uitstekend.57

52) De Grondwet, 11-6-1930.
53) De Crondwet, 1-7-1883.
") De Grondivet. 28-8-1890.
55) De Grondwet. 18-9-1892; GARN, GB 1851-1916. inv.nr. 12. register van notulen van de
raad 1890-1893, 27-9-1892.
56) De Grondwet, 12-2 en 23-2-1893.
sr) De Grondwet, 11-5-1893.
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3.2.2 Sorieteiten

Naast muziekverenigingen bestonden er nog enkele andere culturele
clubs in Roosendaal. In 1868 blijkt uit de krant dat "de societeit l'Amitie
Mutuelle, gevestigd ten huize van den heer Direkx alhier, zich voorstelt
om den 6n dezer in haar lokaal eene soir6e musicale et litt6raire te geven,
waarvan de opbrengst strekken zal ten voordeele van de Pauselijke
Zouaven". De prijs der entree-kaarten bedroeg f 0,49.58 Of het hier een
eenmalig optreden betrof, is niet duidelijk. Over verdere activiteiten van
de vereniging is niets bekend.

Een andere Franse societeit was in 1880 aan de Markt gevestigd: de
Societe fran aise Les Amis Reunis." Ook over deze vereniging is weinig
bekend.

Een jaar later richtte de hervormde predikant Tijdeman een letterkun-
dig genootschap Tandem fit surculus arbor op.60 Dit genootschap stelde
zich tot doel het bevorderen van de smaak voor het ware en goede door het

voordragen van proza en poezie van de beste Nederlandse schrijvers.61

Niet alleen de literatuur kwam aan bod maar tijdens de winteravonden
werden ook wetenschappelijke voordrachten gehouden waarbij - en dat is
toch wel opvallend- het publiek grotendeels uit vrouwen bestond. Zo orga-
niseerde deze societeit in 1874 een demonstratie van de 'phonograaf en
telefoon. Vooral de werking van cle telefoon wekte ieders verbazing. Een
demonstratie daarvan vond plaats in hotel De Zwaan. Door een paar ge-

spannen koperdraden van het lokaal waar de bijeenkomst was naar een
bovenlokaal werd pianomuziek overgebracht en konden leden van het ge-
nootschap een gesprekje voeren met degenen die zich in het andere lokaal
bevonden. Het aanwezige publiek was zeer onder de indruk van al dit
technisch vernuft.62

"Eene nuttige en weldadige instelling" zo noemde een krantebericht de

oprichting van een societeit voor jongeren door de broeders van St. Louis.
Met steun van de pastoor van de St. Jan die daarvoor een speciale collecte
liet houden, werden de lokalen op het terrein van de broeders ingericht.
Het doel was "de zedelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke vor-
ming van jongelui van den fatsoenlijken ambachtsstand" en het tegen-

gaan van het 'herberglopen' door jongeren van veertien en vijftien jaar.
Daarnaast wilde de vereniging door het geven van avondonderwijs in de

38)  De Rosendaaische Courant, 5-1-1868 en 8-1-1868.
59) De Grondwet, 30-12-1880.
6(') Wat betekent: Eindelijk wordt de spruit een boom.

61)  De Rosendaatsche Courant, 10-1-1869.

62) De Grondwet, 6-2-1879.
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winter een alternatief bieden aan degenen die voortijdig de schoolbanken
verlieten. Uiteraard nam het godsdienstig en zedelijk onderricht hierin
een belangrijke plaats in. De vereniging, met de naam Jongens-
congregatie onder bescherming van de H. Aloysius, bestond uit twee af-
delingen: een voor jongens van elf tot zestien jaar en een voor de oudere
jeugd.

63

Er bestond ook nog de in 1874 opgerichte societeit Vereeniging, met
een eigen societeitsgebouw aan de Vughtstraat64. In 1906 moest het be-
stuur bij gebrek aan belangstelling tot liquidatie overgaan. Pogingen om
een nieuwe soc:ieteit op te richten mislukten. In 1908 werd het pand aan
de Vughtstraat verkocht.65

Een van de belangrijkste verenigingen in het negentiende-eeuwse
Roosendaal, was de societeit Burgerkring, opgericht in 1881 door de
plaatselijke elite, waaronder P.A.G. van Gilse en E.P.A. van Loon, om
9.het samenzijn te bevorderen en de goede verstandhouding onder de ka-
tholieke burgerij van Roosendaal te doen toenemen".66 Hier ging het dus
in eerste instantie om een vereniging bestemd voor een bepaalde groep,
de katholieke gegoede burgerij. Op 24 juni 1888 werd het nieuwe socie-
teitsgebouw aan de Markt geopend. In de nieuwe accommodatie had men
de beschikking over een concertzaal, een koffiekamer, zitjes en een
tuin.67 Een groot deel van de leden van De Unie was ook lid van
Burgerkring. In Burgerkring ontmoetten de meest vooraanstaande
Roosendalers elkaar.

Toch was de societeit geen bloeiend bestaan besehoren, want in 1897
werd er al gesproken over een mogelijke liquidatie. Het grootste probleem
was telkens om de exploitatie sluitend te krijgen. De contributie bedroeg
f 10,_ per jaar en daarvoor konden de leden dan in het societeitsgebouw
hun krantje lezen, een sigaartje roken en een consumptie nuttigen (overi-
gens voor een hogere prijs dan in een gewoon caf6).68 De uitvoering van
muziek- en toneelstukken moest - omdat Burgerkring geen eigen gezel-
schap had - door derden verzorgd worden. Bij sommigen rees daardoor de
vraag of een dergelijke societeit nog wel levensvatbaar was.

63) De Grondwet, 13-4-1884.
64)  De Grondu•et. 26-6,21-7, 3-11-1887 en 9-2-1888. Aanvankelijk was de societeit gehuis-
vest in caff Bellevue aan de Markt. In 1888 vond de opening van het nieuwe societeitsge-
bouw aan de Vughtstraat plaats met een ochtendconcert.
65) De Grondwet. 6-1-1907.
66) Van Gilse, Genealogisch en biogra»ch boek van defamilie Van Gitse, 184.
67 ) De Grondwet, 28-6-1888.
68  De Grondwet. 19-12-1897.
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Een goede sfeerbeschrijving van het Roosendaalse 'uitgaansleven' van
de gegoede klasse geeft een ingezonden brief in de plaatselijke krant van
een zekere 'Maria van Roosendaal' waaruit hieronder een groot deel wordt
aangehaald.

"Mijnheer de Redacteur,
Op gevaar af van door te gaan voor 'geemancipeerd', voel ik mij ge-
noopt gebruik te maken van Uw geeerd blad, hoewel het niet tot de

dames-usances behoort en zeker niet tot die van de 'Roosendaalse
dames'.
Ik voel mij hiertoe verplicht, omdat ik een zeker voorgevoel heb van
een naderend onheil, en dat ik de gegronde verwachting koester, dat
publiciteit, de dames van Roosendaal zal opmerkzaam maken: om el-
kaar te helpen het onweer te bezweren.
Tot voor ettelijke jaren, leefden wij te Roosendaal, als bestonden wij
in 't geheel niet. Niet de minste conversatie, volstrekt geen afleiding,

geen enkel gelegenheid waar men geschikt heen kon gaan, om zieh
'en famille' te amuseren, Gelukkig echter braken betere tijden aan!
Onze lieve ouders (wij kunnen hen er niet dankbaar genoeg voor zijn)
zagen terecht in, dat dit strenge 'excluvisme' niet meer te rijmen was
met de gewijzigde opvattingen van het leven; daarenboven vonden zij

het noodzakelijk voor hunne zonen (onze broeders) om een eigen 10-
kaal te hebben, waar zij hun vrije uurtjes op passende wijze konden
doorbrengen, in plaats van 'de herbergen af te loopen', zooals tot dan
toe wel eens gebeurde. En zoo brachten zij met de beste bedoelingen
het geld bijeen, om te laten verrijzen, de inrichting waar Roosendaal

trots op mag zijn: De Burgerkring.
Hoe vele prettige uurtjes hebben wij daar doorgebracht; gezeten in
den lommer van smaakvol aangelegde tuinen; met ingehouden adem
luisterend naar kunstig uitgevoerde muziek of aardige voordrachten!
Hoe gevoelden wij ons tehuis in die flinke concertzaal, als wij, onder
onze kennisjes, konden genieten van tooneelstukken door 'Roosen-
daalsch hope en toekomst' zo ongekunsteld en natuurlijk weergege-
ven.

Helaas! wel mogen wij met Nessler medetreuren: 'Es wiir zu sehon
gewesen; es hat nicht sollen sein'.
Onmeedogenloos hardvoclitig schijnt men ons weer te willen ontne-

men, het eenige wat wij konden genieten; wil men ons terugvoeren
naar het tijdperk van voor 10 jaren!"69

69)  De Grondu,et. 28-10-1897.
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Zij pleit verder in haar schrijven voor een fusie tussen de societeit
Burgerkring en de in goede (financiele) doen verkerende vereniging De
Unie.  Een dag later, op 29 oktober, werd  met 111 tegen 28 stemmen be-
sloten Burgerkring te laten voortbestaanio maar slechts enkele weken la-
ter diende een groep van 36 leden met als woordvoerder Bernard
Schoonheijt, wijnhandelaar, voorzitter van De Unie! en zoon van de in
1892 overleden burgemeester, een verzoek in om te fuseren met De Unie
om "de societeit uit haren kwijnende toestand te redden, de aandeelhou-
ders voor grootere verliezen te behoeden, hunne aandelen zelfs rentege-
vend te doen zijn en in korten tijd eene bloeiende en voor onze gemeente
nuttige vereeniging tot stand te brengen", en wanneer De Unie in het so-
cieteitsgebouw gevestigd zou zijn, zouden "weer verschillende jongelui
van den gegoeden stand als werkende leden (...) toetreden".71 De tegen-
standers van het voorstel om beide verenigingen in elkaar te laten opgaan,
waarvan mr A. van Gilse, een zoon van een van de oprichters van
Burgerkring, de woordvoerder was, meenden dat "een katholieke societeit
(...) in Roosendaal wel ter dege noodig (was)", waarop Schoonheijt repli-
ceerde dat een 'eenzijdige' societeit, dus een vereniging die uitsluitend
voor geloofsgenoten toegankelijk was, hier niet kon bestaan. Het waren
volgens hem juist die verenigingen die het meest floreerden "waarvan elk
fatsoenlijk mensch, - zonder onderscheid van opinie of godsdienst, deel
kan uitmaken".72 Van Gilse wilde echter alleen maar praten over omvor-
ming van Burgerkring in een "Katholieken Kring"! Het voorstel van
Schoonheijt en de overige ondertekenaars voor een samengaan met De
Unie werd in stemming gebracht. De stemming was geen hoofdelijke
stemming maar volgens de statuten was het aantal aandelen, dus het fi-
nanciele belang, bepalend. In totaal stemden 32 aandeelhouders, die ge-
zamenlijk 54 aandelen bezaten, voor de fusie met De Unie en waren 12
aandeelhouders die over 79 aandelen beschikten tegen.73 Onder die te-
genstemmers bevonden zich natuurlijk de Van Gilses, de vier zoons van
P.A.G. van Gilse als grootste aandeelhouders, met als andere belangrijke
tegenstemmers Emile van Loon en Karel van Wely. Hoewel het enigszins
vreemd is Van Wely in dit gezelschap te zien, is zijn aanwezigheid ver-
klaarbaar omdat hij als voorzitter van Vlijt en Volharding, een vereniging
die zich had afgesplitst van De Unie waardoor toch een zekere naijver tus-

70)  De Grondwet. 31-10-1897.
n ) De Grondwet, 19-12-1897.
72) Idem
r') Idem.
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sen heide rltihs hestond, uiteraarcl geen voorstander was van een sanien-

gaan van Burgerkring met die vereniging.
Hoewel de societeit door het optreden van Van Gilse voorlopig in zijn

huidige vorm bleef voortbestaan, was zij geen lang leven meer beschoren.
Nog geen halfjaar later werd een voorstel van het bestuur van de soc·ieteit
om tot liquidatie over te gaan met algemene stemmen aangenomen. Tot 1

april bleef de societeit geopend en in dezelfde maand kocht Frans van
Gilse het gebouw voor een bedrag van f 20.700,- om er een kassierskan-
toor in te vestigen. Op 2 juli 1898 werd de liquidatie in een vergadering
van aandeelhouders financieel afgewikkeld en was de societeit Burger-
kring verleden tijd.74

3.2.3 Sportverenigingen
Welke vormen van sportief vermaak treffen we nu in Roosendaal aan in

de negentiende eeuw? In de plaatselijke krant vallen de talrijke berichten
op over deelnames van hand- en kruisboogschutterijen aan allerlei con-
coursen in de omliggende dorpen. Het blijkt dat er in Roosendaal een
groot aantal hand- en kruisboogverenigingen bestonden, waarvan sommi-

gen zelfs nog bestaan. Over het algemeen waren die verenigingen aan een
bepaalde buurt gebonden waar ze bij hun stameafe een schietbaan had-
den. De verenigingen die ik tegenkwam waren: De Oude Doelen,
Landmans Genoegen (Kruisstraat), Bouwmans Eendracht, Bouwmans
Genoegen (Planken Wambuis). Amicitia. Spoorzigt, Concordia Felix73
(Markt), De Unie, Recht door Zee (Hoge Brug), De Dappere Herders
(Kalsdonk), Pas Buiten (Burgerhout), Broederlijke Eendracht, Willem
Tell (Nispen), Geen Moed Verloren, 1.'Amitie Unie en Strijdlust in Vrede.
Al deze clubs namen regelmatig deel aan wedstrijden hand- en kruis-
boogschieten.76 Bij die wedstrijden, die door de verschillende verenigin-

gen - ook van buiten Roosendaal - beurtelings georganiseerd werden, gaf
over het algemeen een groot aantal clubs uit de omgeving acte de presen-
ce. Het programma voor zo'n dag was bijna altijd min of meer hetzelfde.
Zo organiseerde bijvoorbeeld Landmans Genoegen in 1864 een wedstrijd-

m') De Grondwet, 17-2,24-2,28-4,8-5 en 19-6-1898.
m) Volgens het vaandel. dat in het Museum De GhuI(len Roos wordt bewaard, opgerirht in
1834.

76) De Rosendaaische Courant. 30-5-1863, 4-7-1863, 22-8-1863. 2-7-1864, 12-7-1868, De
Grondwet, 4-7-1869, 17-8-1871, 22-5-1873. 7-12-1873. 12-8-1875 (Bouwmans
Eendracht), 15-7-1877 (Bouwmans Genoegen opgericht 1867), 30-4-1882 (Recht door Zee),
7-2-1884 (De Dappere Herders), 2-4-1891 (Broederlijke Eendracht. Willem Tell. Geen
Moed Verloren. L'Amitie Unie), 30-5-1897 (Strijdlust in Vrede)
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dag waaraan 21 verenigingen deelnamen. Om elf uur 's morgens werden
de deelnemende verenigingen door de plaatselijke harmonieen met een
erewacht bij het station afgehaald en naar het wedstrijdterrein gebracht.
De harmonieen verzorgden de hele dag de muzikale omlijsting. Aan het
eind van de dag werden de prijzen verdeeld. Aan ere-metaal was geen ge-
brek; naast de eerste drie winnaars ontvingen ook de harmonieen en de
verst komende schutterij - in dit geval uit Wagenberg - prijzen.77 In 1874
namen bij een concours dat door de kruisboogschutterij Amicitia was ge-
organiseerd maar liefst 57 gezelschappen deel.78

Naast het hand- en kruisboogschieten was de duivensport een geliefde
bezigheid. In 1867 werd er een 'Duiven-societeit' opgericht in het cafe
van de wed. J.B. Verheijen.79 De duiven werden gelost in Mons en
Arras.8(1 Gelet op de talrijke berichtjes in de krant in de vorm van wed-
strijduitslagen moet de duivensport een belangrijke plaats ingenomen
hebben als vrije-tijdsbesteding. Andere duivenclubs waren: Volharding
(bestuursleden onder andere N.A.F. Balthazaar, goudsmid, Emile Schul,
bierbrouwer en kandijfabrikant, C.B. Dekkers, F.J. de Bruijn en C.J.
Verheijen, gemeentesecretaris)81; De Jonge Liefhebbers waarvan vooral
jongere duivenliefhebbers lid waren (onder andere F. de Jonge, Alph.
Vos, Adr. Vreugde, Adr. en H. Dekkers, J. Voeten)82. In de loop van 1886
en 1887 werden nog opgerieht de 'duivensocieteiten' De Postduif, De
Zwaluw, Het Gouden Kruis. De Arend en De Snelle Vlucht.83

Behalve het schieten en de duivensport werd er nog op grote schaal ge-
kegeld. In cafe Buitenzorg aan de Boulevard werd een kegelbaan, cro-
quetveld en kinderspeeltuin geopend. Dit caf6 was de thuisbasis van de
kegelclub Alle Negen.84 In 1896 blijken er verschillende kegelclubs te

85zijn: Gezellig Vermaak, Alle Negen, Oranje Boven en Wij komen Ook.
Later dat jaar kwam hier nog bij de kegelclub Eensgezindheid, voortgeko-
men uit de vereniging Alle Negen.86 In 1897 werd Landbouw Genoegen
opgericht. 87

77) De Rosendaaische Courant, 2-7-1864.
78) De Crondu,et. 12-7-1874.
79) De Rosendaatiche Courant, 17-7-1867.
80) De Rosendaalsche Courant, 17-7-1867 en 24-7-1867.
81) De Grondu,et. 10-8-1876.
82) De Grondwet, 23-5-1880.
ai) De Grondwet, 10-6-1886.17-2 en 28-7-1887.
81) De Grondwet, 7-5-, 14-Sen 18-5-1893.
85) De Grondwet. 27-8-1896.
85  De Grondwet, 3-12-1896.
87) De Grondwet, 29-8-1897.
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Een jaarlijks terugkerend evenement in september waren de paarden-
rennen.88 De belangstelling hiervoor was wisselend want in 1868 moesten
de wedstrijden worden afgelast bij gebrek aan belangstelling  tenvijl bij-
voorbeeld in 1880 de harddraverijen een "ontzachelijke menigte toe-
schouwers" trokken.90

Roosendaal kende ook twee paardrijverenigingen. De oudste was de
Sportclub ter beoefening van de rijkunst, secretaris C.W. Heijdemangi, en
de andere vereniging was de Jeugdige Harddravers, die zich in het bijzon-
der toelegde op de rij- en dresseerkunst. Deze laatste vereniging organi-
seerde voortaan tevens de jaarlijkse harddraverij.92 Een jaar na haar op-

riehting telde de vereniging al 150 leden. Het bestuur werd gevormd Henri
Corthals, Ad. Jongeneelen, A. Laane, bankier en J.G.C. van Zanten.93

De societeit Argo, een roeivereniging bestaande uit een tiental perso-
nen, vierde op 15 juni 1882 haar vijfjarig bestaan.94 Sporadisch hield de
vereniging een roeiwedstrijd op de Roosendaalsche Vliet.95 Dat de ver-
eniging geen bloeiend bestaan kende, blijkt wel uit het feit dat enkele ja-
ren later, in 1886, de vereniging werd opgeheven.96

In 1884 werd de gymnastiekvereniging (later aangevuld met een afde-
ling schermen) Olympia opgericht. Deze vereniging bestond voornamelijk
uit protestanten die van elders afkomstig waren: B.A. Giltay, sigarenfabri-
kant, V.E.P.M. Scholten van Aschat, grondeigenaar, A. Heerma van Voss,
boomkweker en J.E.J. Baudet en D.F. Heijdemann, allebei expediteur
van beroep. Slechts de koopman H. Laane en zijn zoon Joseph waren ka-
tholiek en Roosendalers.97 In 1890 telde de vereniging 26 werkende le-
den en 40 'kunstlievende' leden. Als secretaris van de vereniging fun-
geerde E.H. Pompen , onderwijzer aan de openbare school die in mei
van datzelfde jaar werd benoemd als hoofd van de openbare school te
Oudenbosch.99 Blijkbaar waren er regelmatig bestuurswisselingen want

88  De Rosendaatsche Courant, 4-9-1864, 4-9-1865.
89)  De Rosendaalsche Courant, 5-8-1868.
95  De Grondwet, 8-9-1880.
91) De Grondwet, 19-6-1887.
92) De Grondwet, 13-3-1892.
93) De Grondwet, 6-7 en 7-12-1893.
w)  De Grondwet.  11-6-1882.
99) De Grondwet, 30-8-1885.
96) De Grondwet, 18-7-1886.
97) De Grondwet, 18-5-1884.
98) De Grondwet, 30-1-1890.
99) De Grondwet. 20-3 en 18-5-1890.
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bij de algemene vergadering in 1890 moesten wegens verhuizing naar el-
ders drie van de vier bestuursleden vervangen worden. 100

Een tweede gynmastiekvereniging was Eendracht, gevestigd bij de
broeders van St. Louis. Waarschijnlijk was dit de katholieke tegenhanger
van Olympia. Over activiteiten en optredens van deze club valt weinig te

101lezen, behalve dat ze in 1891 een voetreis naar Breda maakte.
In 1886, midden in de zomer, werd de Rosendaalsche Uselub

opgericht102 en in de daaropvolgende winter kon er geschaatst worden met
muziek. Het ijsvermaak was echter alleen voor leden, zij het dat degenen
die alsnog lid wilden worden, zich schriftelijk tot het bestuur, met als
voorzitter F.J. de Bruijn, kassier en als secretaris C.W. Heijdeman, kon-
den wenden. Wel was ieder lid van de vereniging  in de gelegenheid
'9

vreemdelingen, eene Rozendaalsche dame en kinderen beneden de 16
jaar (te) introduceren, mits deze dame en kinderen geen familieleden zijn
van een gezin waarin mannelijke personen zijn die voor het lidmaatschap
der club in aanmerking kunnen komen". Als vreemdelingen beschouwde
het bestuur personen die niet langer dan zes weken in Roosendaal verble-
ven.103 Het schaatsen (plezier- en wedstrijdrijden) vond plaats op de vij-
vers van het landgoed Vrouwenhof van V. Scholten van Aschat. Naast de
schaatsers trok de ijsbaan ook altijd veel kijkerspubliek.104

Van geheel andere aard was de oprichting van een vereniging voor post-
zegelverzamelaars ten huize van Aug. Buijsen, hotel De Zwaan. In eerste
instantie meldden zich een tiental dames en heren aan.105 In 1894 be-
stond het bestuur van de Vereeniging voor Postzegelkunde zoals de club
toen officieel heette uit: W. van Wely, fabrikant, Aug. Buijsen, hotelhou-

106der en J. Steijns, apotheker.
Verder was er aan het einde van de negentiende eeuw nog een wieler-

club die twintig leden telde en gevestigd was in Hotel de Brabant107.
Omdat er verschillend gedacht werd over de gezelligheid van de toertoch-
ten en de uitstapjes, richtten een aantal leden een nieuwe wielerclub op
met de naam Onder Ons. 108

100) De Grondwet. 29-6-1890.
101 ) De Grondu,et. 31-5-1891.
102) De Grondwet, 17-6-1886.
103

) De Grondwet, 9-1 en 16-1-1887.

1(,1) De Grondwet, 5-2-1888.
'05) De Grondwet, 23-11-1893.
106) De Grondwet, 15-11-1894.
107) De Grondwet. 21-6-1896. 22-8-1897.
,08) De Grondwet. 29-12-1897.
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Naar aanleiding van een ongeval waarhij tijdens het zwemmen iemand
verdronk, kwam er via een inzameling een bad- en zweminriehting van de
grond.109 Op 20 augustus 1887 vond openstelling voor het publiek plaats,
'on- en minvermogenden' konden "iederen woensdag-, zon- en feestdagen
(...) kosteloos (...) baden en zwemmen".110 Vanaf 28 december bestond
zelfs de mogelijkheid om warme baden te nemen. 111 In 1890 werd het kos-
teloos baden voor'on- en minvermogenden' afgeschaft. 112

§ 4. Het gedrukte woord

Het aanbod aan kranten was in de eerste helft van negentiende eeuw
nog beperkt. Dit had te maken met de zegelbelasting, die pas in 1869
werd afgeschaft, en het ontbreken van goedkope druk- en verspreidings-
technieken. In Bergen op Zoom verscheen in 1805 het Bergen op
Zoomsch nieuwsblad tot vermaak en nut van 't algemeen. In 1856 ver-
scheen de eerste'echte' krant het Nieuws- en Advertentieblad van Bergen
op Zoom, in 1897 voortgezet als De Bergen op Zoomsche courant. 113

Roosendaal kreeg in 1862 zijn eerste krant. In december van dat jaar
bracht de drukker J. van Poll Suykerkbuyk 114 het eerste proefnummer van
een Rosendaalsche Courant uit. Voorlopig kwam de krant slechts een keer
per week - op zondag - uit. De abonnementsprijs was f 0,25 per maand en
men moest zich voor een jaar abonneren. Hij beloof(le zijn toekomstig le-

zerspubliek de belangrijkste binnen- en buitenlandse berichten onpartij -
dig op te nemen. Niet getekende ingezonden stukken en brieven zouden
niet opgenomen worden. Dit laatste standpunt werd al snel verlaten want in
latere jaren werden er meer anoniem ingezonden stukken geplaaist dan
brieven waarvan de afzender bekend was. De wervingscampagne voor
abonnementen was vrij modern en agressief. Indien de krant niet voor een
bepaalde datum geretourneerd was, werd men automatisch als intekenaar-
abonnee beschouwd. Dat de krant niet alleen voor de gegoede burgerij be-
stemd was, blijkt uit de uitdrukkelijke vermelding dat alle prijzen van

109) De Grondwet, 7-7-1887.
110) De Grondwet, 10-7, 14-7,18-7,24-7, 11-8, 18-8-1887.

111) De Crondwet, 25-12-1887.
112) De Grondwet, 25-5-1890.
113) GABoZ, krantencollectie.
114)  Hij was geboren te Steenbergen en 29 jaar oud toen hij met de uitgave van zijn krant be-

gon. Op dat moment heette hij nog Suikerkbuik, de naam van zijn moeder. Pas in 1902 werd
zijn naam bij K.B. gewijzigd in Van Poll Suykerbuyk. Van Poll was de naam van zijn tweede

vrouw, waarmee hij in 1870 gehuwd was.
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graan- en andere markten werden opgenomen.115 Het is niet bekend hoe
groot het abonneebestand was, maar de uitgever toonde zich in ieder geval
tevreden met het "betrekkelijk groot aantal inteekenaren".116 De krant
droeg een sterk conservatief-katholiek, anti-liberaal karakter.

Naast Van Poll Suykerkbuyk was sinds 1853 de uit Leiden afkomstige
M.D. van Leeuwen als boekhandelaar en drukker aan de Markt gevestigd.

In 1900 werd nog een rooms-katholiek leesgezelschap Kennis is Macht
opgerieht, dat een catalogus in druk uitgaf. Of deze vereniging een voorlo-
per was van de Leesvereniging der Katholieke Sociale Actie, afdeling
Roosendaal is onduidelijk. Uit deze laatste vereniging zou in ieder geval
in 1912 een openbare bibliotheek ontstaan.

§ 5. Volksvermaken en andere vrijetijdsbestedingen

Uiteraard waren er naast de meer formele verenigingen ook de regelma-
tig terugkerende volksvermaken zoals kermissen en vastenavondvierin-
gen, die deels ongeorganiseerd verliepen maar waar de geestelijke of 10-
kale overheid directe of indirecte bemoeienis mee had. Soms omdat ze
conflicteerden met andere, kerkelijke festiviteiten (bijvoorbeeld carnaval
en vasten) en soms omdat de wereldlijke of kerkelijke machthebbers het
vermaak ongepast vonden of de openbare orde in het gedrang kwam.

Herbergen waren in de achttiende en negentiende eeuw belangrijke
ontmoetingsplaatsen. Vooral op het platteland boden ze een gelegenheid
tot ontspanning. Tijdens festiviteiten zoals carnaval, oudejaarsbijeenkom-
sten en kermissen was er in de herbergen gelegenheid tot drinken, dansen
en zingen. Men kon er kaarten, biljarten, kolven en kegelen.117 Voor de
jongeren boden ze de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen ter-
wijl voor de geestelijkheid deze bijeenkomsten aanleiding vormden om de
gelovigen te waarschuwen tegen de in hun ogen kwalijke gevolgen.
Overigens was dit geen eigentijds probleem want ook al eind zeventiende
eeuw vaardigde Guilielmus Vasserius, vicarius generalis, een verorde-
ning uit, waarin hij de pastoors opdroeg om de parochianen het bezoeken
van bijeenkomsten van jongens en meisjes in herbergen ernstig te ontra-

115)  De Rosendaalsche Courant. proefnummer december 1862. Vanaf 1869 heet de krant De
Grondwet.

1 '6)  De Rosendaa/sche Courant. 4-1-1863.
117) Kegel- en kolfbanen waren er vooral bij de in het buitengebied gelegen herbergen.
GARN, AMu, inv.nr. 28, register van resoluties van de municipaliteit 1806-1809. 27-2-
1808.
118)  GARN. Archief St. Jan. voorlopig inv.nr. 95, brief van Vasserius 1-9-1687.
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den op straffe van weigering van absolutie.118 Het opnemen van die zware
sanctie wijst er wel op dat eerdere vermaningen nauwelijks effect hadden

gesorteerd en het geeft tevens aan hoeveel belang de kerk hechtte aan het
indammen van deze 'misstanden'. Ook Van Hooydonk, apostolisch-vica-
ris van Breda, maande in zijn vastenbrieven de priesters aan om de kudde
af te houden van de zedenbedervende gezelschappen, kermissen en bij-
eenkomsten van jongens en meisjes. 119 Herbergen waren er overigens ge-

noeg op het platteland. In 1821 was er in Roosendaal 66n herberg op elke
247 inwoners, in 1850 66n op 188 en in 1889 66n op 239 inwoners. 120

Blijkbaar sorteerden alle maatregelen om jeugdigen uit herbergen en
caf6s te weren weinig effect, want nog in 1884 werd er in de krant ge-
klaagd over het frequente cafebezoek door jongeren van veertien- en vij f-
tienjarige leeftijd.121

In de winter kwamen meisjes en vrouwen vaak bij toerbeurt bijeen om
gezamenlijk te spinnen. Deze zogenaamde 'spinningen' waren belangrijke
sociale evenementen waarbij niet alleen kennis werd overgedragen over
het spinnen, maar meisjes ook als het ware werden ingewijd in de vrou-
wenwereld. Aan jongens bood het de gelegenheid om - onder toezieht van
oudere vrouwen - kennis te maken met meisjes.122 Deze vorm van over-
dracht van kennis die de jongeren in de nabije toekomst nodig hebben in
hun nieuwe sociale rol, bijvoorbeeld als gehuwde vrouw, komt hoofdzake-
lijk voor in agrarische en ongeletterde samenlevingen. De plaats van han-
deling is altijd een sociale of groepsactiviteit die tot het takenpakket hoort
van de gehuwde vrouw. 123 Spinningen waren er waarschijnlijk ook in
Roosendaal gelet op het grote aantal thuiswerksters in de textielnijver-
heid eind achttiende en begin negentiende eeuw.

De kermis vormde vanouds een van de hoogtepunten in de jaarlijkse
feestvieringen. Zoals in de meeste dorpen werd de kermis in de nazomer
gehouden. Daarnaast waren er de'buitenkermissen' in de gehuchten zoals
op Kalsdonk, aan de Kruisstraat (halverwege Roosendaal en Nispen) en in
Nispen. In de herbergen en cafes werd gedronken, muziek gemaakt en ge-
danst. Regelmatig ontaardde dat in vechtpartijen waarbij familievetes uit-
gevochten werden. Vooral op de 'buitenkermissen' werd regelmatig ge-

119) Melief Joannes van Hooydonk, 30-31.
120

)  Deze gegevens zijn ontleend aan de hoofdelijke omslagen over de desbetreffende jaren.
121) De Grondwet, 13-4-1884.
129 Rooijakkers, 'Spinningen'.
123  Zie bijvoorbeeld voor een twintigste-eeuwse vorm de roman van Jung Chang, Wild
swan.s, 75-76.
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bruikt gemaakt van messen om de geschillen te beslechten.124 Dodelijke
slachtoffers vielen daarbij echter nooit.

Ook de jaarmarklen werden als een kermisdag gevierd. De jaarmarkt
trok altijd veel publiek van buiten aan. "Overal heerscht groote bedrijvig-
heid; de eerst aankomende treinen en trams brachten tal van kooplieden
aan. die hunne eenvoudige etalagematerialen in elkander stellen, om
straks de kooplustige bezoekers gelegenheid te geven, uit te zoeken wat

.van hunne gading is. Rond negen uur kwamen de boeren met hun weder-
helft naar de markt. De vrouwelijke helft volgde haar echtgenoot op een
afstandje. Ook de boerenzonen wandelden met hun schonen pink-aan-
pink over de markt. Vanaf tien uur mochten de orgeldraaiers, liedjes-

zangers en andere muzikanten hun optredens beginnen en werd het een
drukte van belang. De cafes en de herbergen liepen snel vol. Een bezoe-
ker omschreef de sfeer in de caf63 als volgt:

"Wat een drukte en beweging: 't is of men hier gratis verteer heeft. De
bedienden hebben nauwelijks handen genoeg om de kermisvieren-
den tijdig te voorzien van hunne bestellingen. en de menigte groeit

nog steeds aan. Een vast hoekje is bij zoo'n gelegenheid nog het bes-
te, vooral als men een overzieht wil neemen van 't geheel. Ha. daar
komt een nieuwe stroom minnende paren van buiten. Opgelet! Marijn
en Trien zijn vooraan: eens rondgekeken of er geen kennissen zijn.
Trien rukt zich eensklaps los, dringt door de menigte heen, achter-

volgd door Marijn die niet weet wat er gaande is; Trien geeft hier en
daar een stomp, wat nog al een glas kost, springt op de bank, over ta-
fel en vliegt om den hals van Sjoe, die mee Peer uit is. Tableau! 'Nou
em ik oe eindelek gevonne, ee! Wa docht te? Ze zulle toch nie koni-
me? Nee, da denk, zie mar is. Alla Marijn, d'er over jong, hier edde
nog plek genogt.'
Sjo lacht voldaan, terwijl Marijn zich tussen de beide vriendinnen in-
wnngt.
Een bediende: Wat zult u gebruiken? Marijn: Alla, Trien, zeg nou wa
ge lust.
Trien: At't mar wat is, zij de zot, mar geen flaauwe kost worre.
Marijn: Nou, ik neem klare, zegde gij dan't jou mar.
Bediende: (ongeduldig) Kan ik u helpen, anders ga ik op een ander.

124)  Zo werd bijvoorbeeld de 17-jarige Nieuwlaat in een vec·htpartij op de Kruisstraatse ker-
mis door messteken gewond. die "ofschoon vrij diep en erg bloedende. toch niet zeer gevaar-
lijk waren". De Grondwet, 5-10-1899.
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Trien; Welnou, gif mijn dan ok n'en klare, zonder sukker worre, 't is
toch peerdemaert!"125

Naast de kermis en de jaarmarkten was de vastenavond een gelegenheid
voor ontspanning. Dit feest vormde de afsluiting van de winterperiode en
stond aan de vooravond van de veertigdaagse vasten. Dat de vastenavond
in de achttiende eeuw uitbundig in Roosendaal gevierd werd, blijkt onder
andere uit de herhaal(le verboden in de Bataafs-Franse tijd om zich in
vermomming of verkleed op straat te begeven.126 Aan het einde van de ne-
gentiende eeuw vond het carnaval zoals het toen genoemd werd, hoofdza-
kelijk in besloten gelegenheden zoals herbergen en cafes plaats.
Ofschoon het in de cafes meestal druk was op de vastenavond, wordt - be-
halve van dronkenschappen - nergens melding gemaakt van ernstige on-
geregeldheden.

Ook Nieuwjaarsavond en Driekoningen was aan het eind van de acht-
tiende eeuw een feestavond. Op deze avond werd er op straat gezongen,
muziek gemaakt en langs de deuren gegaan. Het op die manier opgehaal-
de geld werd in de cafes omgezet in drank. Aan het begin van de negen-
tiende eeuw werden deze gebruikelijke festiviteiten - evenals de vermom-
mingen bij de vastenavondvieringen - regelmatig verboden, wellicht om-
dat ze in een periode waarin er toch al bepaalde spanningen waren tussen
katholieken en protestanten en tussen patriotten en oranjegezinden ge-
makkelijk uit de hand konden lopen. Ook mochten op die avonden de
caf6s en herbergen maar tot tien uur's avonds tappen terwijl muziek in de
herbergen, meestal bestaande uit een optreden van een vioolspeler, uit-
drukkelijk verboden werd.127

Een geheel ander gebruik, weliswaar niet direct een feestelijk gebeu-
ren, was het zogenaamde 'kransen breien'.128 Dit gebruik bestond in
Roosendaal hieruit dat door de buurtgenoten aan de deur van overleden
ongehuwden een bloemenkrans werd gehangen als zij in het huis van de
overledene bijeen kwamen om de begrafenis te regelen. Die krans van
bloemen of bladeren vormde het zinnebeeld van reinheid en maagdelijk-
125) De Grondwet, 10-3-1898. De Roosendaalsche Paardenmarkt.
126)  Bijvoorbeeld de verbodsalkondigingen in 1810. GARN, AMu, inv.nr. 30, register van
notulen van burgemeester en wethouders 1810,1-3 en 8-3-1810.
127) Verbodsbepalingen werden bijvoorbeeld afgekondigd  in  1797,  1799,  1801  en  1802.
GARN. AMu, inv.nrs. 23,25 en 26, registers van resoluties van de municipaliteit 1797-
1797, 1799-1801 en 1801-1804, 20-12-1797, 28-12-1799, 18-12-1801, 25-2-1802 en 29-
12-1802.

128  Het Woordenboek der Nedertandsche Taal, derde deel. eerste stuk, 's-Gravenhage/Lei-
den 1902, pagina 1.214 geeft onder breien o.a. "vlechten, knoopen van bloemkransen. Nog
lang gewestelijk in gebruik gebleven, in Noord-Brabant bepaaidelijk van de 'kransen waar-
mede de Katholijken de lijken der afgestorvene jonge dochters versieren' ".
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heid. In 1808 werd dit gebruik verboden omdat die avondbijeenkomsten
van buurtgenoten volgens het plaatselijke bestuur ontaard waren in drink-
gelagen en'braspartijen' waarbij zelfs ontucht niet geschuwd werd. 129

Concerten en muzikale soir6es werden regelmatig georganiseerd bij-
voorbeeld door het Rosendaalsch Mannenkoor onder leiding van de diri-
gent J.B.L. Grimm.130 Ook buiten de plaats werd opgetreden.131 Het ge-
zelschap verzorgde niet alleen muzikale uitvoeringen maar droeg ook to-
neelstukken op. In 1874 had men blijkens de kranteberichten zo'n groot
succes met het toneelstuk 'De Vadersvloek, of misdaad en wroeging' dat
er na de eerste uitvoering nog drie herhalingen volgden. De toegang be-
droeg f 0,49 voor de eerste en f 0,30 voor de tweede rang. 132

Naast de traditionele werden in de negentiende eeuw de officiele fees-
ten steeds belangrijker. Dat waren vaak festiviteiten die bij jubilea en
dergelijke georganiseerd werden. Voorbeelden hiervan zijn de viering van
gouden huwelijksfeesten, een 50-jarig onderwijzersfeest, de viering van
het 25-jarig pausschap van Pius IX. het kroningsfeest van Willem III, het
25-jarig en 40-jarig ambtsjubileum van burgemeester Schoonheijt, de ze-
ventigste verjaardag van de koning, het 50-jarig priesterfeest van paus
Leo XIII, het 40-jarig wethouderschap van P.A.G. van Gilse, et cetera. De
festiviteiten varieerden van een buurtfeest, opgeluisterd door de harmonie
bij een gouden huwelijksfeest, tot een gebeurtenis waarbij de hele stad
werd betrokken. Bij dergelijke grote feesten werd een feestcommissie
geinstalleerd, die uit de gegoede burgerij was samengesteld, om de activi-
teiten te coordineren en het feest in goede banen te leiden. Gebruikelijk
was een optocht waarbij de verenigingen en de bekendste bedrijven (zoals
de bietsuikerfabrieken en de rijststijfselfabriek) zich presenteerden. Na
die optocht waar vaak zo'n dertig tot zestig praalwagens met groepen aan
deelnamen, waren er doorlopende muziekvoorstellingen op de Markt.
Rond tien uur 's avonds werd het feest met een vuurwerk op de Markt af-
gesloten. 133

129) GARN. AMu, inv.nr. 28, register van resoluties van de municipaliteit 1806-1809,17-2-
1808; AMu, inv.nr. 60, register van bekendmakingen 1801-1808, 17-2-1808. Een soortge-
lijk gebruik kwam ook voor in Oost-Brabant. Zie hiervoor o.a. Van Dam, Oud-Brabants
dorpslet,en, 228-230.
130  De Crondwet, 12-12-1869, 8-1-1871.
131) De Grondwet, 30-1-1873 (Zevenbergen).
112) De Gronduiet, 7-12-1873.
113) Beschrijvingen hiervan o.a.in: De Grondwet. 17-5-1874 (25-jarig kroningsfeest Willem
III); 17-4-1884 (gouden bruiloftsfeest); 10-2-1887 (zeventigste verjaardag van de koning);
11-2-1887 (50-jarig priesterfeest Leo  XIII); 24-5-1888 (twee gouden bruiloften); 5-2-1891
(40-jarig wethouderschap P.A.G. van Gilse); 2-4-1891 (40-jarig ambtsjubileum burgemees-
ter Schoonheijt).
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Bij de grotere, nationale feesten was het gebruikelijk de straten en hui-
zen te versieren en erebogen op te richten. Een aandachtige toeschouwer
beschreef dit bij het kroningsfeest van Willem III als volgt: "Arm en rijk
heeft gewedijverd in 't versieren van woningen en straten en 't aanbrengen
van verlichting. (...) In de volksbuurten ziet men gewoonlijk de beste be-
wijzen van liefde en gehechtheid geuit in vlaggen, groen, versieringen en
vooral in eigenaardige opschriften en rijmpjes. Gewoonlijk wordt daar de
meeste moeite gedaan, omdat iedereen het zelf moet doen, tel'wijl de meer
gegoeden het door anderen laten vervaardigen". 1:;4

§ 6. Nieuwkomers en toeizemende sparizzingen

In de negentiende eeuw zijn er op het mentaal-c·ulturele viak tivee be-
langrijke ontwikkelingen waar te nemen. In de tweede helft van de eeuw
deden steeds meer personen van buiten Roosendaal hun intrede in de
Roosendaalse gemeenschap. Naast de grote groep van laaggeschoolde ar-
beidskrachten, waren er ook een kleiner aantal goed opgelei(le functiona-
rissen zoals belastingontvangers en -inspecteurs, spoorweg-, post- en tele-
graafbeambten. Tegelijkertijd sloot de traditionele groep van welgestelde
Roosendaalse families zich steeds meer af en domineerden zij meer en
meer het reilen en zeilen binnen die Roosendaalse samenleving. De
nieuwkomers werden als buitenstaanders gezien en behandeld. Zo werd
in ingezonden stukken in de plaatselijke krant, maar evengoed in redae-

tionele artikelen, altijd gesproken van 'vreemdelingen'. Men vond het bij-
voorbeeld normaal dat winkeliers aan 'vreemdelingen' hogere prijzen in
rekening brachten.1.35 Aan het eind van de eeuw ontstond dan ook een toe-
nemende spanning tussen de 'autochtone' Roosendalers en de import-
Roosendalers, de zogenaamde vreemdelingen.

Reacties konden niet uitblijven. De nieuwkomers gingen hun eigen
identiteit benadrukken. Zo ric·htten in 1877 een veertigtal personen, allen
van elders afkomstig en bijna allemaal protestant, zich tot het districts-
kantoor van de co8peratieve winkelvereniging Eigen Hulp met het ver-
zoek om ook in Roosendaal een afdeling van de grond te krijgen. Het
voorlopig bestuur bestond uit: G. van der Ven. rijksontvanger, G.L.P.
Wildschut, winkelier, J.P. Stutterheim, telegrafist, D. Heijdeman en W.
Hol, beide expediteurs.136 Blijkbaar strandden de pogingen om in
Roosendaal een afdeling op te richten. want pas in 1893 was er weer enige

" ')  De Grondu,et. 17-5-1874. Feestviering in Roosendaal.
115) De Grondwet, 17-12-1893.
1.16) De Grondwet, 15-11-1877; GARN. bevolkingsadministratie.
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activiteit rond Eigen Hulp. In het koffiehuis van de wed. Schoonheijt aan
het Stationsplein werd een bijeenkomst belegd om een cooperatieve win-
kelvereniging op te richten. In de advertentie in de plaatselijke krant wer-
den beamblen van de post, telegrafle, spoonvegen en de belastingen met
name uitgenodigd.137 Een maand later blijkt de nieuwe vereniging onge-
veer 150 leden te tellen138, voor het merendeel spoorwegpersoneel. Als
voorzitter werd J.B. Horbag gekozen, die kort tevoren lot stationschef in
Roosendaal was benoemd.139

Onder de aanvankelijke initiatiefnemers waren er ook een groot aantal
die wat behoudender waren en zich zorgen maakten over de verstandhou-
ding met de Roosendaalse winkeliers en bevolking. Zij richtten een
Roosendaalschen Volksbond op. De doelstelling van deze vereniging was
zoals men omschreef "de verbetering van het lot van den werkman in de
meest uitgebreide zin des woords. Haar eerste bezigheid was (...) bij con-
tante betaling voordeelen te bedingen bij de winkeliers." Tot de oprich-
ters van de Roosendaalsehen Volksbond, behoorden de meer gevestigde,
van buiten Roosendaal komende, personen zoals J.E.J. Baudet, expedi-
teur, E.A. Bottinga, kantoorbeambte bij de bietsuikerfabriek
Ravenswaaij, Jhr. P.C. van der Does, rijksontvanger, K.F.W. Scholten van
Asehat, grondeigenaar, M. Vellinga, directeur van de post en telegraaf en
Eug6ne van Wely, leerlooier. Alleen deze laatste was katholiek.140 Zij er-
kenden dat er bepaalde misslanden waren en dat er iets moest gebeuren
maar vonden Eigen Hulp een te riskante onderneming. Als belangrijkste
voordelen van de Volksbond noemde men dat er geen contributie geheven
werd, dat men niet van winkelier behoefde te veranderen maar bovenal
wilde men de autochtone Roosendalers niet tegen zich innemen. Ondanks

de scepsis van de Volksbond keerde Eigen Hulp elk jaar ongeveer 12%
dividend uit aan haar leden.

Dat nieuwkomers niet snel werden opgenomen en geaccepteerd in de
Roosendaalse samenleving, blijkt duidelijk wanneer een concrete familie
gevolgd wordt die van elders afkomstig is. Een voorbeeld hiervan is de fa-
milie Van Wely. Willem van Wely, gemeentesecretaris van 1813 tot 1839
was omstreeks 1812 naar Roosendaal gekomen. Hij had rechten gestu-
deerd te Leuven.  was  daar  in 1811 gehuwd met Johanna  Piot  en  was  in
1809 voor de rechtbank geadmitteerd als notaris. Hij was een zoon van de
timmerman Antoon van Wely, geboren te 's-Hertogenbosch op 25 mei

137) De Crondwet, 31-8-1893.
138) De Grondwet. 3-9-1893.
132 De Crondwet. 16-11-1893.
iw) De Crondwet. 19-11 en 17-12-1893; GARN, bevolkingsadministratie.
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1751, en lid van de 'regeering' van Bergen op Zoom en daar overleden op
28 januari 1839. Zijn grootvader Willem was afkomstig van Tiel en werd
in 1751 als poorter ingeschreven te 's-Hertogenbosch. Willem van Wely
en zijn Belgische vrouw Johanna kregen negen kinderen. Eugenius, de
oudste zoon, studeerde rechten te Leiden en promoveerde daar in 1839.1 41
Hij werd na wat moeilijkheden benoemd als secretaris.142 Ongehuwd
overleed hij al op 33-jarige leeftijd in 1848. Ondanks de genoten oplei-
ding en de maatschappelijke positie die zij bekleedden, slaagden ze er

toch niet in om aansluiting te vinden bij de gevestigde families. Zelfs de
derde generatie Van Wely, Eugbne en Karel van Wely, werden be-
schouwd als liberalen, in katholiek Roosendaal zo ongeveer het ergste
waar men voor uitgemaakt kon warden. Karel van Wely kwam ondanks te-
genwerking door de R.K. Kiesvereniging in 1901 toch in de raad en enke-
le jaren later werd ook zijn neef Willem in de raad gekozen ondanks het
feit dat zijn politieke tegenstanders hem voor een liberaal en socialist uit-
maaklen die zelfs tegen de pastoor procedeerde.'49 Niet alleen politiek
maar ook in maatschappelijk-cultureel opzicht stond Karel van Wely te-
genover de gevestigde burgerij. De afseheiding van de harmonie Vlijt en
Volharding van De Unie en de daaropvolgende animositeit tussen deze
beide verenigingen, die meer dan regelmatig in de plaatselijke krant via
ingezonden brieven duidelijk wordt, spreekt wat dat betreft boekdelen.

Bij zo'n klein familieonderzoek komt de vraag naar boven waarom het
deze familie niet gelukte om vaste voet aan de grond te krijgen in
Roosendaal. Misschien speelde de religie een rol. De eerste van Wely's
waren nederlands hervormd. De kinderen van gemeentesecretaris Willem
van Wely werden echter allemaal katholiek gedoopt. Was dit wellicht om-
dat zijn Belgische vrouw katholiek was of waren het gewoon pragmatische
redenen omdat de perspectieven voor hun kinderen in een katholieke om-
geving op deze wijze gunstiger waren?

De geslotenheid van de gevestigde standen had voor een belangrijk deel
te maken met de materiele welstand maar ook andere zaken speelden
daarin een rol. Een belangrijke graadmeter daarvoor waren ook de huwe-
lijksbanden. Het huwelijk was voor de welgestelden van groot belang.
Voor de gevestigden was een goed gesloten huwelijk de mogelijkheid om
macht, bezit en rijkdom in eigen kring te houden en voor degenen die nog
niet tot die sociale groep behoorden kon het een springplank vormen om

141) Taxandria (1943) 126-129; GARN, bevolkingsadministratie.

"2)  Zie hiervoor hoofdstuk VII onder 5 het ambtelijk apparaat.
1.'3) GARN. verkiezingspamfletten (Documentatieverzameling); GARN, Archief St. Jan,
voorlopig inv.nr. 592, stukken betreffende de doorgang tussen de pastorie en Van Wely.
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op de sociale ladder op te klimmen. Vooral in een agrarisch-ambachtelij-
ke samenleving was grondbezit als familiekapitaal uitermate belangrijk
en was het logisch dat (lit door een verstandshuwelijk geconsolideerd of
uitgebreid werd. Als dit aspect aan de familie Van Wely getoetst wordt,
blijken ze hierop erg laag te scoren. Grondbezit ontbrak en zij huwden
met vrouwen die van elders afkomstig waren en door hun achtergrond niet
'pasten' in het Roosendaalse patroon. Bijna al hun kinderen vestigden
zich buiten Roosendaal en degenen die in Roosendaal bleven, zochten
hun echtgenotes buiten Roosendaal. Het is om deze redenen dat zij er niet
in slaagden tot de elite door te dringen.

Sehema2. Bekruipt inerzicht van de Roosendaalse tak van defamilie Van Wely
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*  M 1 :; R,*i,serciaal
+ 1818 R„,sendaal

adv"·aat. notans
gemeentesecretaris 1841-1848

U Men, 6 m % eli -   v »A'f'k:t:t;tliph„" .„ ..1, Euzenius Henricits Marta #an U el,
• 1853 Roosen(laaj

* 1781  Bergen op b.,m + 1 836 Roosendaal + 192() Roose,daal
+ 1839 Roosendaal kan,liflaat-mims. leerlomer. tabaksfal,nkant

a'll'.'aat. lillI. .aak.aarne.te. raadslid 1905-192(1
gemeentese'·relans
1813-1839

i- Willem Marie Johan van U'el,

- Thml„ni. Ni '„litasju ·,il,u» ian                 I    *1861Rviter m
Url. Karel Frans Wilheirn Marie,an Wi·1,
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De groeiende spanningen tussen 'autochtone' Roosendalers en import-
Roosendalers waren niet alleen te wijten aan de laatste groep, die zich
steeds meer van hun eigen identiteit en hun eigen reehten bewust werden,
maar wellicht nog meer aan de toenemende onverdraagzaamheid van de
gegoede katholieke burgerij. Niet toevallig begon er zo rond 1870 in de
plaatselijke krant een hetze tegen de liberalen tenvijl tegelijkertijd de ka-
tholieke normen en waarden en de katholieke beginselen steeds fanatie-
ker en nadrukkelijker als de enige juiste benadrukt werden.

In 1864 veroordeelde de paus in Syllabus Errorum, een bijlage bij de
encycliek Quanta Cum. de 'dwaalleren' van rationalisme, socialisme en
liberalisme en in 1870 werd het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid
afgekondigd. In de plaatselijke krant verschenen niet alleen artikelen
waarin stelling werd genomen tegen het 'venverpelijke' liberalisme maar
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ook beschouwingen over de positie van de vrouw144 en de joden.14.5 Zelfs
bij de oprichting van een afdeling van het Rode Kruis liet de redactie van
De Grondwet zich verleiden om het hoofdbestuur van het Rode Kruis in
Den Haag verantwoording te vragen voor de beschuldiging - in een ano-
nieme brief - dat het Rode Kruis een instelling zou zijn van de vrijmetse-
laren.146 Of de redactie antwoord heeft gehad, is mij niet bekend, maar het
bestuur van de een jaar later opgerichte afdeling Roosendaal bestond uit
import-Roosendalers. 147

Pas aan het einde van de negentiende eeuw werden specifieke vereni-
gingen opgericht voor niet-katholieken en import-Roosendalers zoals een
Roosendaalse afdeling van de Nederlandsche Protestanten Bond148, en de

1·19Friesche club, waarvan overigens ook niet-Friezen lid konden worden.
De tegenstellingen tussen autochtone Roosendalers en import-

Roosendalers ontlaadden zich tijdens de verkiezingen. De opgekropte
spanningen tussen beide partijen vonden dan een uitweg.

In 1869 nam wethouder P.A.G. van Gilse het initiatief voor de oprich-
ting van een r.k. kiesvereniging. De Roosendaalse vertegenwoordigers bij
de oprichting waren: J.A.C. van Ommeren, P.J. Raaijmaakers, W. Laane,
H.A. Rubert, E.P.A. van Loon, mr P.E.A. Janssens, L.J. Peeters, P.A.(i.
van Gilse en zijn broer mr F.J.H. van Gilse.150 Deze Katholieke
Kiesvereeniging voor het district Breda droeg bij de kamer- en statenver-
kiezingen de kandidaten voor. Bij de oprichting bedroeg het aantal leden
36, in 1887 was dit gestegen tot 152 maar bij het 25-jarig bestaan in 1894
was het ledental teruggelopen tot 60.151 Altijd werd de door de r.k. kies-
vereniging voorgedragen kandidaat gekozen.

Ook binnen de eigen club ging men steeds meer naar de juiste, katholie-
ke, gezindheid kijken. Het eerste slaclitoffer hiervan werd de gemeente-
ontvanger en directeur van de bietsuikerfabriek Janssens. Van Weel.
Smits & Co., L.J. Peeters. De aanleiding vormde de kandidaatstelling voor
de verkiezingen van Provinciale Staten. In een uitvoerig artikel - uiteraard

'
Li) De Crondwet, 2-11.9-11 en 12-11-1876. De vrouw in de maatschappij 1, II en III. Het

streven naar emancipatie van de vrouw werd hierin scherp veroordeeld.
It-)

) De Grondwet, 29-2.4-3.7-3 en 11-3-1880. Het Jodendom 1, Il, III en IV. Hierin Borden
alle bekende vooroordelen over de joden uitgebreid beschreven.
146)  De Grondwet, 4-9-1870.
"r) De Grondu,et. 15-1-1871.
t,18) De Cronduet. 23-9-1894.
i"b De Grondu,et. 14-7-1895.
1-7 Van Cilse, Geneatogisch en  biograArh  boek  ran  defamilie  Fan  Cil.se.  171-174.  De
Grondwet. 28-6-1894.25-Jarig bestaan Katholieke Kiesvereeniging.
131) De Grondiret. 28-6-1894.
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anoniem zoals gebruikelijk was in De Grondwet - werd hij van liberale op-
vattingen beschuldigd.152 Kon hij zich op dat moment nog van de aan zijn
adres geuite beschuldigingen vrijpleiten, dne jaar later werd hij gedwon-
gen zich terug te trekken als kandidaat voor Provinciale Staten en moest

hij zijn lidmaatschap van de katholieke kiesvereniging opzeggen.
153

Bij de lokale verkiezingen werden op dezelfde wijze door een groep
"vooraanstaande katholieke kiezers" de kandidaten voor de openvallende

plaatsen in de raad voorgedragen die ook altijd benoemd werden. Aan het
einde van de eeuw kwam er echter steeds meer verzet tegen de hele gang
van zaken rond de verkiezingen. Door het overlijden van burgemeester
Schoonheijt (die tevens raadslid was) en het ontslag van Willem Laane ont-
stonden er per 1 maart 1893 twee vacatures in de gemeenteraad. Op 26 fe-
bruari verscheen er een advertentie in de plaatselijke krant waarin door de

Kiesvereeniging De Grondwet de uit Rotterdam afkomstige expediteur
A.A.D. Kleijmans en Ernest Laane, de zoon van het aftredende raadslid
werden aanbevolen.154 Uit de lijst van ondertekenaars blijkt dat het meren-
deel van degenen die deze kandidaten ondersteunden protestants was en
import-Roosendaler. Een paar dagen later werden Ernest Laane en J.A.
Corthals aanbevolen door een groep personen bestaande uit de bekende,

gegoede Roosendaalse families zoals Van Gilse, Van Weel, Raaijmaakers,
Verheijen, Laane, Van Loon, et cetera.155 De kandidaten van de r.k. kies-
vereniging werden gekozen met 350 stemmen, Kleijmans kreeg 231 stem-

156men.
Dat de verdeeldheid op dat moment groot was blijkt ook uit de voorbe-

reidingen van de festiviteiten of beter gezegd het ontbreken daarvan bij de
komst van cle nieuw benoemde burgemeester. Harmonieen, verenigingen
en de vooraanstaande burgerij zorgden altijd voor een groots onthaal. Dit
keer was er geen enkele activiteit totdat er een ingezonden brief in de
plaatselijke krant kwam. ondertekend door 'De zogenaamde vreemdelin-

gen', waarin  men zich afvroeg waarom er niets gebeurde. "Ieder is ver-
baasd dat men niets hoort van de toch in deze streken gebruikelijke
plechtige inhaling. (...) Waar blijft het dagelijksch bestuur, waar blijven
desnoods de leden van de gemeenteraad? Dat men zich niet beroepe op
verdeeldheid in de gemeente. Ieder weet dat een feest als dit door ons
krachtig zou worden gesteund. (...) Wij begroeten den edelachtbaren heer

132) De Grondu1et, 23-4-1874. De vos en cle raaf.
1.11)  De Grondwet, 26-4 en 29-4-1877.
154) De Grondwet. 26-2-1893.
I55) De Grondu·et, 2-3 en 5-3-1893.
156) De Grondwet, 9-3-1893.
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Coenen als de schakel die tot eendracht kan leiden".157 Uiteindelijk wer-
den er door een feesteommissie bestaande uit leden van de raad de nodige
festiviteiten in elkaar gezet.

Enkele maanden na de benoeming van Laane en Corthals was P.A.G.
van Gilse aan de beurt om af te treden. Om hem in de raad te houden werd
een plaatselijke katholieke kiesvereniging opgericht met de hoogbejaarde
Van Gilse zelf als voorzitter. De tegenkandiclaten van de vrijzinnige kies-
vereniging De Grondwet dolven opnieuw het onderspit maar beschouw-
den hun nederlaag als "eene zedelijke ovenvinning".158

In april 1897 stel(le gemeentesecretans C.J. Verheijen zich kandidaat
voor de gemeenteraad voor de aftredende P.A.G. van Gilse. De "gereorga-
niseerde Lokale Katholieke Kiesvereniging" stelde echter zijn zoon, mr
A.J.L.M. van Gilse, als kandidaat, die ook met 377 stemmen werd geko-
zen. C.J. Verheijen kreeg 116 stemmen.159 Was het nog niet voor iedereen
duidelijk dan bleek uit deze verkiezingen overduidelijk dat het hier ge-
woon ging om het nastreven van persoonlijke en familiebelangen. Zelfs in
de Gazet van Antwerpen en de Bergse krant verwonderde men zich over
de merkwaardige gang van zaken in de Roosendaalse politiek, waarbij le-
den van eenzelfde kiesvereniging tegenover elkaar stonden.

Kort daarna lukte het de lokale kiesvereniging niet meer om alle vijf
voorgedragen leden herkozen te krijgen. Na felle campagnes slaagden de

import-Roosendalers of 'kiezers-vreemdelingen' zoals ze zich zelf noem-
den erin om samen met de ontevreden katholieke kiezers de protestantse
boomkweker Arend Heerma van Voss in de raad te krijgen.16<1 Met dit re-
sultaat - hoe bescheiden ook - was de tot dan toe absolute hegemonie van
de katholieke kiesvereniging doorbroken. In feite werd de katholieke
kiesvereniging daarna enkel nog door de Van Gilses in stand gehou-
den. 161

157) De Grondwet, 6-4-1893. Ingezonden brief.
9 De Grondu,et, 2-7.9-7 en 20-7-1893. De kiesvereniging De Grondwel refereerde hierbij
aan het proces tegen de frauderende directeur van de gasfabriek en de nalatigheid die de le-
den van de gascommissie verweten werd.
'89)  De Grondwet, 15-4, 18-4 en 29-4-1897.
leo) De Grondwet, 8-7, 11-7-1897; GARN, verkiezingspamfletten (Documentatieverzame-
ling).
161)  RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 336, verslag van het bezoek van de Commissaris
in de provincie aan Roosendaal 8-10-1900.
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§ 7. Samenvatting

Het is opvallend dat er van alle verenigingen die er in Roosendaal in de
negentiende eeuw zijn geweest geen enkel archief bewaard is gebleven.
Slechts fragmentarisch materiaal in de vorm van bijvoorbeeld een pro-
grammaboekje van een jubileum of een concert resteert. Gemeente-
verslagen geven evenmin informatie over verenigingen. Alleen in de
plaatselijke krant is informatie te vinden over activiteiten van clubs en
vrije-tijdsbestedingen. Overigens worden ook daar lang niet altijd namen

van oprichters of bestuursleden genoemd. Van de kerkelijke verenigingen
is wel archief bewaard gebleven omdat deze vanuit de parochie van St.
Jan werden opgericht. Nauwkeurige administratie van het lidmaatschap
en van betalingen was van groot belang omdat het zieleheil hiermee im-
mers nauw verbonden was.

In Roosendaal lijkt het 'moderne' verenigingsleven relatief laat tot unt-
wikkeling te komen. Informele vrije-tijdsbestedingen als hand- en kruis-
bc,ogschieten, kolven en beugelen en festiviteiten zoals de kermis en vas-
tenavond namen zoals elders in Brabant van oudsher een belangrijke
plaats in. Kort na het midden van de eeuw werden bepaalde vormen van
vrije-tijdsbesteding meer geformaliseerd in verenigingsverband. Een dui-
clelijk voorl,eeld hiervan zijn de hand- en kruisboogclubs die in buurtver-
hand wer(len opgerieht. Een nieuwe vorm van vrije-tijdsbesteding was de
duivensport, die in de tweede helft van de eeuw een grote vlucht nam. In
eerste instantie waren de beoefenaren de wat beter gesitueerden maar al
vrij spoedig namen ook de minder welgestelden aan deze sport deel.

Muziekverenigingen speelden een belangrijke rol in de Roosendaalse
samenleving. Ze luisterden allerlei bijeenkonisten en jubileums op. tra-
den elders op bij concoursen en zorgden ervoor dat andere verenigingen
naar Roosendaal kwamen.

De kerkelijke verenigingen ontstonden uit initiatieven van bovenaf en
op specifieke momenten. Net na de Bataafse omwenteling werden de eer-
ste hroederschappen (her)opgericht, rond 1840 werden er weer enkele op-
geric·ht en op het moment dat r.k. kerk een offensief tegen het liberalisme
en socialisme startte. De broederschappen en congregaties werden onder-
verdeeld naar geslacht en leeftijd. Kodom. er was rond de eeuwwisseling
voor elk wat wils op de markt. Voor cle kerk was het een uitstekend middel
om de gelovigen letterlijk in de kerk te houcien en om de geloofsbeleving
in de door haar gewenste banen te leiden.

De oprichters van de verenigingen waren praktisch allemaal afkomstig
uit de gegoede burgerij. Het standsverschil ging steeds meer een rol spe-
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len. Bij de muziekvereniging leidde dit tot een seheuring in de gelederen.
Overigens kon ook een generatieconflict de partijen uiteen drijven.

Aan het einde van de eeuw werden de standsverschillen steeds meer
benadrukt. Een kleine groep uit de gegoede burgerij ging zich afsluiten en
ric·htte de societeit Burgerkring op die een exclusief katholiek karakter
had. Hier·door verminderde men bewust (le omgangsmogelijkheden tussen
personen uit verschillencle sociale lagen en ook die tussen personen van
verschillende religie.

Hoewel het aan de oppervlakle een kalme, rustige plattelandsgemeente
leek. namen naarmate steeds meer personen van 1,uiten zich in
Roosendaal vestigdell de spanninge,1 tussen 'autochtorie' en import-
R()(,sendalers toe. De laatste groep richtte nieuwe verenigingen op zoals
een letterkundig genootschap, een postzegelclub, een gymnastiekvereni-
King. et cetera. De Roosendalers bleven trouw aan de harmonieen, de dui-
venclubs en de haridboogverenigingen. Die drang van de nieuwkomers
om zich in het verenigingsleven te presenteren, hing samen niet het con-
servatisme van de gevestigde Roosendaalse katholieke elite om hun posi-
ties te handhaven. De strijd werd uitgevoc·hten tijdens de verkiezingen
van leden voor de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Het oude bestel
kraakte in al zijn voegen maar voorlopig slaagde de Roosendaalse elite er
nog in - zij het met grote moeite - om de oude machtsstrucluren overeind
te houden.
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HOOFDSTUK VII

BESTUUR EN POLITIEK

§ 1. /nleiding

Hoe werd de gemeente bestuurd, wie waren de bestuurders en uit welke
lagen van de bevolking waren ze aflcomstig. Welke veranderingen deden
zich  voor in de periode  van  1770 tot cirea  1900?  In deze lange periode
van meer dan een eeuw veranderde het politieke bestel drastisch. Van be-
noemingen van bestuur(lers van bovenaf, door personen ver buiten de 10-
kale gemeenschap, kwam men tenslotte uit bij het algemeen kiesrecht,
waarbij de ingezetenen rechtstreeks hun eigen vertegenwoordigers kon-
den kiezen. Die veranderingen zijn te vatten onder de noemer politieke
modernisering, gekenmerkt door democratisering, politisering en bureau-
cratisering. Een belangrijk aandachtspunt voor de periode van de negen-
tiende eeuw vormt die democratisering: in hoeverre vormden de bestuur-
ders een afspiegeling van de bevolking, wie werden er in de raad gekozen
en waarom? Direct daarmee verband houdt de vraag naar de machtsver-
houdingen. Vormde de politieke elite tevens de economische en culturele
elite? Is er een verwevenheid tussen de bestuurders onderling en hoe is
die te traceren? Zijn er formele of informele netwerken aanwezig?

In dit hoofdstuk wordt getracht deze vragen te beantwoorden. Allereerst
wordt ingegaan op het politieke bestel en de institutionele ontwikkelingen
zoals die plaatsvonden. Die vormen tevens de cesuren om een afbakening
in de tijd te begrenzen.

§ 2. Het politieke bestel

Op grond van de historische ontwikkelingen, die deels verband houden
met het institutionele kader, is ervoor gekozen om een indeling te maken
in een viertal perioden te weten de periode 1770 tot 1795, de Bataafs-
Franse tijd van 1795 tot eind 1813, de eerste helft van de negentiende
eeuw van 1814 tot 1851 en de periode 1851 tot 1896.

Het bestuur bestond tijdens de eerste periode uit schout en schepenen

die op het uitvoerende vlak werden bijgestaan door borgemeesters of ge-
meentemannen. De schout, sinds 1766 drossaard geheten, was van ouds-
her de vertegenwoordiger van de heer van de Baronie van Breda, de prins

van Oranje. Hij werd als zodanig door de prins, of diens vertegenwoordi-
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ger, de drossaard van de Baronie, in die functie benoemd. De schout of
drossaard had de functies van een tegenwoordige burgemeester, een com-
missaris van politie en officier van justitie. De schepenen werden geacht
de burgers of ingezetenen te vertegenwoordigen. Zij werden op voordracht
van de drossaard benoemd door de Raad en Rekenmeesters der Nassause

Domeinen, een adviescollege van de heer van Breda. De schepenen be-
hoorden in principe tot de meest aanzienlijken en notabelen. Uiteraard
moesten ze van hervormde religie zijn, ofschoon sinds de resolutie der
Staten-Generaal  van 2 december  1789, bij gebrek aan hervormden,  ook
roomsgezinden tot schepen mochten worden benoemd.1

Het schepencollege bestond uit negen personen en werd volgens een
geografische verdeelsleutel samengesteld. Er waren vijf sehepenen voor

Roosendaal, twee voor Nispen en twee voor 'Wouw onder Roosendaal'.
Dit was het Land van Nassau (de gehuchten Vroenhout, Boeink,
Vinkenbroek en Haink) dat vroeger leenheerlijk onder Roosendaal viel,
maar sinds 1510 gedeeltelijk kerkelijk tot Wouw behoorde.

De schepenen werden verscheidene malen herbenoemd en oefenden
hun functie vaak tientallen jaren achtereen uit. Ook de tien gemeente-
mannen of borgemeesters vertegenwoordigden evenredig de verschillende
wijken van Roosendaal te weten De Kuijp ((le kom), Kalsdonk, Langdonk,
Hulsdonk, het kerkdorp Nispen en de buitengehuchten Borteldonk,
Rietgoor, Vroenhout, Vinkenbroek en Haink.2 Erg invioedrijk waren de

gemeentemannen niet. Ze werden ingeschakeld bij de uitvoering van
praktische werkzaamheden zoals het schouwen van wegen en waterlopen
en het doen van tellingen.

De drossaard en schepenen daarentegen ontplooiden activiteiten op een
breed terrein. De drossaard trad op als hoofd van de politie en als openba-

re aanklager, in welke laatste functie hij vergeleken kan worden met een
tegenwoordige officier van justitie, belast met de opsporing en vervolging
van strafbare feiten. De schepenen hadden een bestuurlijk-welgevende
en een rechtsprekende taak. De rechtspraak door de schepenbank is on-
der te verdelen in de civiele rechtspraak (de geschillen tussen burgers on-
derling of burgers en de overheid als privaatrechterlijk persoon optre-

dend), criminele rechtspraak (waarbij de overheid het initiatief neemt tot

opsporing en vervolging van strafbare feiten) en de voluntaire rechtspraak

1)  GARN. ABA, inv.nr. 26, register van resoluties 1774-1792, 30-1-1790, afschrift
notulen Landsvergadering 3/4-11-1789.
9  GARN, ABA. inv.nr. 26, register van resoluties 1774-1792, 28-10-1779. 'De Kuijp'
was het centrum van Roosendaal bestaande uit de Markt, de Achterstraat, de Molenstraat,
de Hoge Brug en de Lage Brug.
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(hieronder vallen zaken van registratie zoals voogdijstellingen en boedel-
beschrijvingen).

In de praktijk bleek dat de drossaard door zijn machtspositie bij de be-
noemingen van schepenen (hij deed immers de voordrachten) en door zijn
intellectueel ovenvicht (hij was de enige jurist in het gezelschap van
schout en schepenen) zich ook daadwerkelijk bemoeide met het bestuur
en daarin vaak een dominante rol speelde.·1 Dit blijkt bijvoorbeeld uit een
voorval    in    1781    toen bij afwezigheid   van de drossaard,    mr    G.W.
Panneboeter, de schepenen besloten een eerder genomen beslissing over
een vernieuwing van de brug in het gehucht Kalsdonk terug te draaien en
in plaats daarvan eerst de brug te Nispen te laten repareren. In de daarop
volgende vergadering van de schepenbank verklaarde Panneboeter dat hij
.,met uijterste surprise heeft vernomen dat regenten seer willekeurig heb-
ben kunnen goedvinden om buijten zijn voorweten en kennise, maar self-
de bij regenten unaniem genomen resolutie tot het maeken van deeser

Steense Brug buiten effect le stellen; dat hij drossaard niet kan beseffen,
op wat frivole praetexten regenten tot deese onbedagsaeme stap sijn geko-
men, aangezien aan alle de lieden de noodzakelijkheid tot het verhoogen
en vernieuwen van deese brug overvloedig bekent is, of tenminste behoor-
de te sijn. dewijl daarover de voerluuijden van de Willemstad en
Roosendaal, sowel aan hem drossaard als aan sommige leeden van de re-
geering iteratievelijk en bij herhaling klagten sijn gedaen; dat hij dros-
saard sig diensvolgens, hoe ongaarne ook anders, eeds en amptshalve ver-
pligt vind teegens deese buijtengewoone handelswijse van regenten op
het nadrukkelijkste te protesteren, even gelijk hij protesteert en sig ook in
geenendeelen kan conformeren met de genomen resolutie tot het vernieu-
wen van de Steene Brug na Nispen in daggelden(...) latende de verant-
woording van alle de nadelige gevolgen voor reekening van regenten".4
Hieruit blijkt wel dat de schepenen zelfstandig beslissingen namen, maar
dat de drossaard een duidelijke inbreng wenste te hebben in het dagelijk-
se bestuur van het dorp.

De drossaard was bovendien de enige van het bestuurscollege die rela-
ties had die uitstegen boven het lokale niveau. Zijn ambt had hij gekocht,
een in de praktijk van die tijd vrij gebruikelijke gang van zaken, waarbij
de geschatte indirecte voordelen die de functie opleverde, werden meege-
wogen. Dat het hierbij vaak om grote bedragen ging, blijkt uit het ambt
3) Goyarts, 'Mr. Gerard Willem Panneboeter (1759-1830)', Jaarboek De Chulden Roos 49
(1989) 21-63. passim.
4) Cfr. Goyarts, 'Panneboeter'. Jaarboek De Chul(len Roos 49 (1989) 42, GARN, ABA.
inv.nr. 26, register van resoluties 1774-1792, 9-2-1781. 11-7-1781 en 1-8-1781.
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van  drossaard  dat  mr G.W. Panneboeter  in  1778  van  zijn  oom  mr  G.W.
Motman kocht voor een bedrag van f 25.000,-.5

Het ambt van schepen en gemeenteman was niet te koop. In de eedsaf-
9,leeging verklaarde men  dat wij om deese onse bedieningen te bekomen,

aan niemand soo binnen als buijten de regeringe, wie het ook soude moge

wesen, eenige giften, gaven of geschenken, direct of indirect, hebben be-
loofd of gegeven. nog beloven of Keven sullen".6

Wie waren nu de schepenen die in Roosendaal zitting hadden in het be-
stuur? In totaal waren  er  in de periode  1770  tot  1794 23 schepenen  in

functie, zeven van hen maakten al voor 1770 als bestuurder deel uit van
de sehepenbank. De geniiddelde zittingsduur van de 23 schepenen be-
droeg dertien jaar. Zes van hen waren meer dan twintig jaar schepen. Van
de schepenen behoorde het merendeel tot de nederduits-gereformeerde

(later genoemd hervormde) gemeente. Naast hun functie in het openbaar
bestuur hadden ze veelal nog functies in het bestuur van de kerkelijke ge-
meente. Veertien van hen bekleedden het ambt van diaken of ouderling.
Jaarlijks vond in de hervormde gemeente door de belijdende lidmaten de
verkiezing plaats van de aftredende helft van de vier diakenen en ouder-
lingen. Eerst moest men enkele jaren het ambt van diaken vervullen en
daarna kwam men in aanmerking voor de functie van ouderling.7 Geen
van hen was afkomstig uit Roosendaal maar alle kwamen uit andere dor-
pen met een meestal overwegend hervormde bevolking.8

In 1794 werd dat patroon ruw doorbroken. Franse troepen kwamen, na-
dat ze een jaar eerder al korte tijd in Roosendaal hadden verbleven, nu
definitief om de revolutie uit te dragen. De komst van de Fransen was voor
een aantal gezagsdragers aanleiding te vluchten. Naast de predikanten uit
Nispen, Roosendaal en Wouw namen ook de drossaard Panneboeter, de
secretaris en de schepenen Cornelis Becude, Johannes Bosschart,
Casparus Jan Fercken, Gerard van Riet en Jan van der Walle de vlucht.
Ze waren allemaal hervormd en bekleedden op dat moment de functie van
diaken of ouderling. Op 4 augustus werden negen noodschepenen be-
noemd: Casparus Eijmberts, Jan Francois van Etten, Johannes van Hilst,
Aegidius Janssens. Dingeman Johannes van Loon, Comelis Jacobse Mies,

 ') Zie hiervoor uitgebreid de artikelen van Goyarts. 'Mr. Gerard Willem Panneboeter

(1759-1830)', Jaarboek De Chu/den Roos 49 (1989) 21-63 en 51 (1991) 18-97. Voor het
kopen van het ambt van drossaard: GARN, AMu, inv.nr. 23, register van resoluties van de

municipaliteit 1798-1799,15-10-1798.
9  GARN. ABA. inv.nr. 68. register van aanstellingen. eedsaHeggingen etc. 1732-1793.

r)  GARN. NHG, inv.nr. 3, register van notulen van de kerkeraad, 1738-1794, passim.

9 GARN, NHG, inv.nr. 42. lidmatenboek 1653-1792.
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Adriaen Franciscus Nieuwenboers, Marijn Michielse van Weel en Marijn
van Weel. Volgens de drossaard Panneboeter die hen beedigde en daarna
meteen vertrok, droeg hij "de belangens van de jurisdictie Cover) aan de
kundigste en meest daarbij geynteresseerde burgeren".9 Geen van de be-
noemden had eerder deel uitgemaakt van het bestuur. Tot noodsecretaris
werd notaris Johannes Jacobus Bosschart benoemd, hij was de enige van
de nieuw benoemden, die tot de hervormde religie behoorde.

Op  zondag 25 januari 1795 verscheen de Franse generaal Desenfant,
vergezeld van de brigadecommandant Duval, in de schepenvergadering
en gelastte de schepenen een publikatie uit te vaardigen met als tekst "De
Magistraat der vrijheid Roosendaal, doen hiermeede cond, en kennelijk
dat op morgen namiddag den 26e Jann.  1795 om twee uuren op de groote
markt zal worden geplant de Boom van Vrijheid met verzoek dat een ijge-
lijken daarbij behoorlijk zal komen assisteeren, en deeze plegtigheid bij-
woonen".10 Volgens Mommers was het planten van de vrijheidsboom voor
de Fransen en de met hen meegekomen Bataafse patriotten aanvankelijk
niet  meer dan een symbolische  daad.  Na de geslaagde inval in 1794-95
kreeg het plaatsen van een vrijheidsboom een meer dan symbolische
waarde. De oorlog tussen Frankrijk en de republiek eindigde met de vre-
de van Parijs op 16 mei 1795. Daarmee was de operationele fase, de daad-
werkelijke bezetting van de dorpen en steden, tot een einde gekomen.
Daarna begon voor elke plaats de constitutionele fase, dat wil zeggen het
omzetten van de magistraat door het kiezen van een nieuw bestuur. Het
planten van de vrijheidsboom vormde de sluitsteen voor de eerste fase en
de eerste steen voor de tweede fase. 11

De omzetting van het bestuur te Roosendaal werd op 23 maart  1795 in-
geluid door het verschijnen van Jan Cornelis Knipscheer met vier andere
ingezetenen in de vergadering van de schepenen. Zij overhandigden een
geschrift met de tekst: " Burgers, bij stilzwijgen nog waarnemende de
volksrepresentatie, overtuigt, dat in alle handelinge de goede ordre int het
oog behoord gehouden te worden, dit is dan ook de reeden, dat wij deeze
volle vergadering verzogt hebben, ten eijnde Ul. kennisse te geeven dat
vrije burgers van Roosendaal hunne belangens ter harten neemende om
op gronden van het decreet der Fransche volksrepresentanten van den le
Pluviose (20 januari Bve en de resolutie van Hun Hoog Moog. van 16 fe-

9) Aangehaald bij: Mommers, 'Het planten van de vrijheidsboom te Roosenclaal in 1795'.
Jaarboek De Ghulden Roos 6 (1946) 60.
10) Mommers, 'Het planten van de vrijheidsboom', 57; GARN, AMu, inv.nr. 22, register
van resoluties 1794-1796, 25-1-1795
11 )  Mommers, 'Het planten van de vrijheidsboom', 59,61-63.
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bruari lastleeden eenige burgers uit hunne midden genomineert, gequali-
ficeert en geauthoriseert hebben om hunne belangens overeenkomstig de
rechten van den mensch en burger in behoorlijke ordre te doen gelden,
tenvijl de eer hebben de naamlijst der benoemde burgeren ten fine voor-
noemt over te geeven, in vertrouwen. dat gij burgers ons in die betrekking
en welgegronde werkzaamheid zult willen erkennen". Deze aangeboden
petitie was vastgesteld in de 'burgerlijke vergadering' van 19 maart, waar-
in blijkens de naamlijst 45 personen aanwezig geweest waren, die een
burgercommissie gekozen hadden met als leden: Cornelis Knipscheer
president, Martinus van Vught secretaris, Pieter Geleijns, Willem Backx.
Jacobus de Bruijn, Jan van der Vliet, Jan van Rooij en Gerardus van
Campenhout. Dit aclittal verzocht om op donderdag 26 maart in de grote
kerk om negen uur precies te mogen overgaan tot verkiezing van een nieu-

we regering door de volksstem en bood hiertoe een publikatie aan, waarin
stond dat "geene knegts of eenige dienstbooden in volksstem zullen plaats
hebben en ook geene luijden onder de agtien jaaren en 't hoofd uijt ieder
huijshouden in deeze volksstem zal geaccepteerd worden".12 Besloten
werd aan de verkiezing van een nieuw bestuur op 8 mei te laten plaatsvin-
den. Een dag voor de verkiezing vroeg het 'Comite revolutionair' om de
klokken te mogen luiden tot verkiezing van de nieuwe municipaliteit. Op
8 mei werd het zittende bestuur "uijt hunne eed ontslagen en bedankt,
mits dat derselve gehouden zijn te doen behoorlijke rekening van ont-
fangst en uitgaven ten behoeve van de gemeente". Zo kwam er in Roo-
sendaal een einde aan wat we met een groot woord het Ancien Regime zou-
den kunnen noemen. Nieuwe gezichten namen plaats in het bestuur, dat
voortaan de nieuwe uit Frankrijk overgewaaide benaming droeg van mu-
nicipaliteit, en dat de oude namen van vrijheid en heerlijkheid verving.

Op 8 mei werd in de kerk Adrianus Nieuwenboers tot drossaard geko-
zen met 129 stemmen en Jan Francois van Etten tot secretaris met 109
stemmen. Casparus Eijmberts, Jan van Hilst, J. Janssen, Dingeman van
Loon, Marijn Michielse van Weel, Bart van den Boom, Jacobus de Bruijn,
Gerardus van Campenhout, Judocus van Mechelen, Jan de Rooij en Pieter
Timmermans werden tot schepenen gekozen. De vijf eerstgenoemden en
de drossaard Nieuwenboers alsmede secretaris Van Etten hadden als
noodschepenen al deel uitgemaakt van het bestuur. De overigen waren al-
len lid van het 'Comite revolutionair'. De nieuwe municipaliteit zoals ze
zich noemde legde de volgende eed af: "Wij beloven en verklaren op het
burgelijk woord en eer, dat wij de posten ons door de gemeente dezer

12) GARN, AMu, inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796,
23/24-3-1795.
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plaats op gedragen met alle getrouwigheid zullen bekleden en daar van
niet afgaan dan na wettig bekomen ontslag, dat wij, zoo verre wij schepen
zijn, de justitie zullen administreren naar behooren zonder aanzien van
persoonen en wijders dat den tijd onser bediening toe zullen zien dat gee-
ne inbreuken geschieden op 't geene door de gemeente is vastgesteld en
dativij naar al ons vermogen de belangen der gemeenten zullen voorstaan
en tragten te bevorderen". Na beediging van de nieuwe municipaliteit
verklaarde het zich nu weer 'Commissie van waakzaamheid' noemende
comite dat de reden van opriehting vervallen was en dat zij terugtraden
.
nogtans met behoud van een societeijt uijt het welk altoos des goedvin-

dende een committe kan benoemt worden".13 Zo ging het nieuwe bestuur
in een zekere euforie in  1795 van start.

In 1798 vonden, in afwachting  van meer definitieve regelingen,  op  10-
kaal niveau reorganisaties plaats van de plaatselijke besturen. Voor
Roosendaal betekende dit dat op 15 maart door twee gecommitteerden
van het Intermediair Uitvoerend Bestuur van het voormalig Gewest
Bataafs Brabant een nieuw bestuur geinstalleerd werd. J. de Bruijn en J.
van Mechelen waren de enige twee leden van het voorgaande bestuur, de
andere negen waren nieuwe gezichten, waarvan er vijf mede-initiatiefne-
mers geweest waren van het 'Comite revolutionair' in 1795. Enkele maan-
den later, op 31 juli werd opnieuw een nieuw bestuur van zeven ingezeten
geformeerd door het Intermediair Administratief Bestuur van Brabant.
Drie van hen, G. van Campenhout, J. van Rooij en P. Timmermans, waren
van 8 mei 1795 tot 15 maart 1798 in functie geweest, J. de Bruijn en J.
van Mechelen werden herbenoemd.

Het  revolutinair elan  was  in  1798 nog volop aanwezig. De municipali-
teit beschouwde de oude Chen'ormde) bestuurders zoals C. Becude, die
kerkmeester was, de koster S. Bosschart, cle gemeentechirurgijn J.
Bossehart, de commies C.J. Fercken, notaris en procureur J.J. Bosschart.
substituut-ontvanger mr W. Brand en de schepenen J. van der Walle, C.
van Riet en P. Pelaton als tegenstanders van de nieuwe orde. Men weiger-
de hen dan ook in te schrijven in het stemregister. Pas op 1 februari 1800
werden ze op last van de hogere overheid ingeschreven en kregen ze de
akte van burgersehap en daarmee ook stemreclit.

Per 1 november 1810 werd de Franse administratie daadwerkelijk een
feit. Mr G.W. Panneboeter werd door de prd-fet van het D6partement des
Deux Nethes, baron d'Argenson, benoemd tot maire. C.J. Knipscheer
werd tot adjoint-maire benoemd. De sous-prtfet van het arrondissement

13) GARN. AMu. inv.nr. 22. register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796. 8-5-
1795.
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van Breda, Peppe. waaronder Roosendaal resorteerde nam lien de eed af.

Daarna werden de leden van de consed municipal benoemd: C. Aarden,
landbouwer, M. Brouwers. landbouwer, A.C. van Gilse, rentmeester der
domeinen, M. van Hal, landeigenaar/koopman, J.R. van Hilst, c.hirur-

gijn/apotheker, M. Loos. landbouwer, G. van Merode, landbouwer, J. van
Rooij, landeigenaar, en C. van Weel, landeigenaar.14 A.C. van Gilse was
niet aanwezig en Panneboeter werd belast met zijn installatie op een later
tijdstip. Tevens werden op het gemeentehuis te Roosendaal de burge-
meesters van Rucphen, Gastel, Wouw, Etten en Leur en Dinteloord en
Prinsenland gernstalleerd.15 Later namen nog A.L. Fercken, landeige-
naar. als tweede adjoint-maire en P.N. van Ursel, landeigenaar/koopman,
zitting in de conseil municipal. De gemiddelde leeftijd van de leden in
1810 was 55 jaar. Het oudste raadslid was M. Loos met 79 jaar, het jong-
ste P.N. van Ursel, hij was 38. Vijf van hen komen voor op de lijst van de
honderd hoogst aangeslagenen in de grond- en personele belasting en de
belasting op deuren en vensters, tenvijl vier van hen bij de vijftien hoogst

aangeslagen behoorden. 16

De conseil municipal had weinig of geen bevoegdheden. Hij werd geraad-
pleegd over de begroting en had de (theoretische) controle over de rekening.
Feitelijk had hij bij het sterk gecentraliseerde Franse bestuur nauwelijks
een taak. De raad kwam dan ook slechts een of twee keer per jaar bijeen, bij
het samenstellen van de begroting, of beter gezegd de mededeling daarover
door de maire en bij de vaststelling van de gemeenterekening.

Eind december 1813 verlieten de Fransen West-Brabant en werd namens
de koning een nieuw bestuur benoemd, bestaande uit een burgemeester,
een vice-burgemeester en tien raadsle(len. Een nieuwe fase ging in.

Gedurende de Franse periode was de gemeentelijke zelfstandigheid ge-
heel en al verdwenen en waren de gemeenten niet meer dan zuiver admi-
nistratieve lichamen van een sterk gecentraliseerd gezag. Het was dan
ook niet verwonderlijk dat na de Restauratie de nieuwe grondwetten van
1814 en 1815 weer wat meer bestuurlijke ruimte gaven aan de gemeen-
ten. Belangrijk in dit verband was artikel 155 van de Grondwet van 1815
waarin bepaald werd dat de gemeenten "de vrije beschikking over hunne

huishoudelijke belangen (hebhen), en daaromtrent de vereischste plaat-

") (;ARN. AMa. inv.nr. 2, register van notulen van de conseil municipal. 2()-11-1810:
RA Antwerpen. PrB. inv.nr. AS 14, rapport van de solis-prefet van het arrondissement
Breda aan de pr6fet van het Departement des Deux Nathes 26-11-1810.
9RA Antwerpen. PrB. inv.nr. AS 14. rapport sous-pre.fet 26-11-1810.
19  GARN. AMa. inv.nr. 56. liste de cent personnes les plus imposees des contributions
fonciere. mobilaire et portes et fenetres etc. [1813].
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selijke verordeningen (maken)". De wet maakte een onderscheid tussen
steden en platteland, zoals vanouds tijdens de republiek gebruikelijk was
geweest. Voor beide kwamen er bestuursreglementen waarin de regeling
van het bestuur nader werd uitgewerkt. Het bestuur ten plattelande werd
opgedragen aan een raad, die, afhankelijk van het inwonertal, dde tot ze-
ven leden telde. Zij moesten benoemd worden uit de "vroedste en gegoed-
ste ingezetenen". Aan het hoofd van de raad stond een schout (na 1825
burgemeester genoemd) die door de koning zonder voordracht voor onbe-
paalde tijd werd benoemd. Hij kon door twee assessoren, benoemd door
de Provinciale Staten uit leden van de raad, bijgestaan worden.17 De in-
woners van plattelandsgemeenten hadden dus nauwelijks invloed op de
samenstelling van het bestuur. De leden waren voor het leven gekozen. Ze
konden vrijwillig terugtreden waarbij het aan de Provinciale Staten was
overgelaten om "op de verzoeken om ontslag (...) naar bevind van zaken te
beschikken".

Wie waren nu de raadsleden die na het vertrek van de Fransen op de
bestuursstoelen terecht kwamen? Was er sprake van een breuk of conti-
nuYteit? Kwam er evenals in 1795 een groep nieuwe personen naar voren
of kwamen dezelfde figuren terug? De nevenstaande label vermeldt dege-
nen die begin 1814 het bestuur van de gemeente vormden.

Het bestuur bestond uit negen raadsleden, een burgemeester en een
vice-burgemeester. J.P. van Gilse volgde zijn oom A.C. van Gilse als bur-
gemeester op. Deze laatste was in december 1813 tot burgemeester be-
noemd, maar moest al spoedig wegens gezondheidsproblemen ontslag ne-
men. Hij overleed op 10 december 1814. Ook de in 1813 benoemde vice-
burgemeester J.R. van Hilst kwam al op 5 mei 1814 op 63-jarige leeftijd
te overlijden. Zijn opvolger was C.J. van Loon. Marijn Loos, eveneens in
1813 benoemd, heeft zijn functie nooit feitelijk bekleed. Hij was 82 jaar
en waarschijnlijk niet meer in staat om als raadslid te functioneren. Ook
J. van Tilburg, een landbouwer uit Hulsdonk, komen we slechts tegen op
het moment van de aanstelling van raadsleden. Of hij ook daadwerkelijk
zijn ambt uitgeoefend heeft, valt niet te achterhalen.

Wat betekent dit nu? Als we kijken naar de personen die deel uitmaak-
ten van het nieuwe bestuur, blijkt er een grote continuYteit te zijn. Alle
tien leden van de conseil municipal werden in december 1813 herbe-
noemd als raadslid, burgemeester en vice-burgemeester. Omdat het nieu-
we bestuur negen raadsleden telde, kwam er een nieuwe naam bij, de al
eerder genoemde J. van Tilburg. Het zijn in 1814 dus bekende gezichten

17) Blok, Stemmen en kiezen.169-170, Kooiman. De Nederlandsche gemeente, 4-10.
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die het bestuur vormden. Van de raadsleden had alleen P. Potters geen
bestuurservaring. J. van Mechelen was schepen geweest in de periode
1795 tot 1809.

Tabe138: Bestwurssamenstelling  1814

Naam Beroep Hoof- Index Leeftijd Leeftijd Zit- Geboorte-
delijke aan- aftreden tings- plaats

omslag treden duur

Aar(le, C. landbouwer 34.- 444 61 67  7 Wouw
Brouwers, M. landbouwer 152 196 50 77 28 Rucphen
Gilse. J.P. van bierbrouwer/ 25,- 326  33 64 29 Baarle-

koopman Hertog(B.)
Hal. M. van landeigenaar/ 8,- 104 59  90  32 Wouw

reiitenier
Loon, C.J. van bierbrouwer 25,- 326 44 46 3 R'daal
Mechelen, A.J. wagenmaker/     7,-        91    48         75 28 Huijbergen
van kuiper/verver

Merode, G. van landbouwer 10,- 131 59 73 15 R'daal
Potters, P. landbouwer 25,- 326 51 52  2 Wouw
Rooij. J. van winkelier 37,- 483 72 81 10 R'daal
Ursel, P.N. van koopman          4.-       52    42        51 10 R'daal
Weel, C. van landeigenaar 45,- 587 71 80 10 R'daal

Bron: biografische gegevens; hoofdelijke omslag 1814

De gemiddelde leeftijd bij hun aantreden (begin 1814) was 54 jaar. Ze
bleven gemiddeld zestien jaar in functie (gerekend vanaf 1814) en de ge-
middelde leeftijd van aftreden lag op 69 jaar. Het was een vrij homogene

groep, de meesten waren landeigenaar/rentenier, landbouwer of hadden

een beroep dat in de sfeer van de landbouw lag zoals koopman in granen
of wagenmaker. C.J. van Loon, die in 1814 het beroep van bierbrouwer
uitoefende, had zich tijdens het Franse bewind - samen met C.J. Fercken -

op uitgebreide schaal beziggehouden met de door de Franse overheid ge-
controleerde graanhandel.18 Slechts J. van Rooij behoorde als winkelier
tot de meer gegoede middenstand, gezien zijn aanslag in de hoofdelijke

omslag. Alle leden van de raad waren katholiek.
Wanneer op grond van de hoofdelijke omslagen de bestuurders ge-

plaatst worden ten opziehte van het totaal van de bevolking, geeft dit een
beeld van hun financieel-economische positie.19 Het indexcijfer 100 geeft
de gemiddelde aanslag weer, die in 1814 f 7,80 bedroeg. De gemiddelde

18)  RA Antwerpen. PrB, inv.nr. K 385. mercurialen, statistieken, overzichten, rapport du
Ministre de l'Interieur de 29 Juillet 1811.
1  GARN. PB, inv.nr. 282. bijlagen tot de rekening 1814, hoofdelijke omslag (bewer-
king).
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aanslag van de bestuurders in dat jaar bedroeg f 21.36 (index 279). In to-
taal brachten de bestuurders een bedrag op van f 235,-, dat was 4,2% van
de totale hoofdelijke omslag. De onderstaande label geeft de verdeling
over een zevental grootteklassen.

Tabel 39:  Frequentieverdeling hoofdelijke omslag  1814

Index Aantal aangeslagenen % Bestuurders

0-49 294 40,8
50-99 154 21,4                  2

100-149 1()5 14,6                    2

150-199                  69                      9,6                   1
200-299                      54                           7.5
300-499                    41                        5,7                    5
>- 500                      4                      0.6                  1
Totaal 721 100           11

Bron: hoc,fdelijke omslag 1814

Slechts twee bestuurders zitten onder de gemiddelde aanslag. Zes van
hen vallen in de hoogste inkomensklassen. Het is dus duidelijk dat de po-
litieke elite van dat moment tevens de financieel-economische elite vorm-
de.

Waar kwamen ze vandaan?  Vijf van de elf bestuurders waren geboren in
Roosenclaal, de rest kwam van elders. J.P. van Gilse kwam zelfs uit
Belgie, waar zijn vader in Baarle-Hertog burgemeester was geweest. Hij
was gehuwd met Christina Adriana Nieuwenboers, de doc·hter van de
vroegere drossaard en grootgrondbezitter A.F. Nieuwenboers. Zijn Bel-
gische afkomst zou hem later parten spelen tijdens de Belgische Opstand.

De grondwetsherziening van 1848, waarbij een meer demoeratisehe be-
stuursvorm werd vastgelegd, leidde voor de gemeenten een nieuw tijdperk
in. De samenstelling. inrichting en bevoegheid der gemeentebesturen
moest nu bij wet worden geregeld. Het onderscheid tussen steden en I,e-
sturen ten plattelande verviel. De grondwet sprak alleen van gemeenten.
De raadsleden werden voortaan rechtstreeks gekozen door de ingezetenen
van de gemeente. Periodieke aftreding was voorgeschreven. Een en ander
werd uitgewerkt in drie organieke wetten: de Kieswet (1850). de
Provinciale wet (1850) en de Gemeentewet (1851). Deze wetten hadden
een verstrekkende invloed, ook op lokaal niveau.

De kieswet van 1850 kende het kiesrecht voor de Tweede Kamer en
Provinciale Staten toe aan degenen die, naar gelang de plaatselijke om-
standigheden, f 20,- tot f 160,- betaalden aan de rijksbelastingen (de
grond-, personele en meubilaire belasting). Voor het kiesrecht voor de ge-
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meenteraad was de helft voldoende. Niet iedereen had dus kiesrecht.
Feitelijk werd nog maar een klein deel van de bevolking geschikt geacht
om te kiezen. Alleen diegenen die zichzelf konden onderhouden en dus
bewezen hadden de verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun gezin le
kunnen dragen, waren in de ogen van de wetgever bekwaam genoeg om
ook politieke verantwoordelijkheid te dragen. Het censuskiesrecht bete-
kende dat nog steeds een grote groep van de bevolking van kiesreeht was
uitgesloten. In 1887 werd bij grondwetswijziging de band met het census-
kiesrecht doorbroken. Het kiesrecht werd toen toegekend aan mannelijke
ingezetenen van 23 jaar en ouder "die door de kieswet te bepalen tekenen
van geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten". In 1896 werd
de kieswet aangepast. De belastingaanslag vormde echter nog steeds het
voornaamste kenmerk van "maatschappelijke welstand". Een ander ken-
merk was het hebben van een vaste dienstbetrekking, van geschiktheid
alleen gaf men blijk door het met goed gevolg aileggen van een examen.

Uiteraard gold het kiesrecht alleen mannelijke ingezetenen die
Nederlander waren. Naast positieve eisen golden ook nog negatieve. Men
mocht niet in staat van faillissement verkeren of bedeeld worden, dat laat-
ste wilde zeggen "ondersteuning in geld of andere benoodigdheden tot le-
niging van nood aan behoeftigen". Ondanks de nog steeds aanwezige tal-
rijke uitsluitingsgronden nam het aantal kiezers aanzienlijk toe. In
Roosendaal steeg hun aantal van 861 in 1896 naar 1.469 in 189720, een
toename van maar liefst 71%!

Betekende de nieuwe gemeentewet nu dat er in de Roosendaalse raad
veel veranderde in 1851? In de eerste plaats nam het aantal leden van de
raad toe van elf naar dertien. Er kwam een nieuwe burgemeester L.J.
Schoonheijt, maar deze was al sinds 1846 raadslid en dus geen onbeken-
de in de Roosendaalse politiek. In de onderstaande tabel vinden we de
raad zoals die er in 1851 uitzag.

Van het totale aantal bestuurders hadden er acht al eerder bestuurser-
varing opgedaan. Nieuwkomers waren: P. de Bruijn, A.C. Corthals, P.E.A.
Janssens, C. van Mechelen en A.J. van Ommeren. Alle raadsleden waren
katholiek.

Zoals uit de beroepen blijkt, waren ook nu de meesten landbouwers.
Drie kunnen tot de middenstand gerekend worden en P.E.A. Janssens oe-
fende als advocaat een vrij beroep uit.

20)  GARN, GB 1851-1916, inv.nrs. 299-300, gemeenteverslagen 1896 en 1897.
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Tabel 40: Bestuarssamenstelting  1851
Naam Beroep Hoof- Index Leeftijd Leeftijd Zit- Geboorte-

delijke aan- aftreden tings- plaats

omslag treden duur

Aarde, M. landbouwer 34,- 404 42 73 32 Nispen
Bruijn, P. de wagenmaker/ 26.- 309 46 64 19 R'daal

winkelier/
koopman

Coppens, A. landbouwer 18.- 214 57 80  24 Wouw
Corthals, A.C. bakker 22.- 261 54 67 14 R'daal

Doggen, A. landbouwer 20.- 238 57 68  12 Wouw
Gilse, P.A.G. bierbrouwer/ 60,- 713  31     78 48 R'daal

van landeigenaar/
bankier/
fabrikant

Heijst. M. van landbouwer/ 18,- 214 33 76 44 R'daal
veehouder

Janssens, P.E.A. advocaat/ 48,- 570 29 60 32 R'daal

fabrikant
Mechelen, C. winkelier/ 10,- 119 43 60  18 Huij-
van tabakskerver bergen
Ommeren, A.J. winkelier/ 20,- 238 36 73 38 R'daal
van koopman
Potters, J. landbouwer 16,- 190 34 72 39 R'daal

Schoonheijt, L.J. molenaar 20,- 326 37 83 47 Meche-
len (B.)

Smeijers, J.W. landbouwer 22,- 261 40 57 18 Nispen

Bron: biografische gegevens; hoofdelijke omslag 1851

De gemiddelde leeftijd bij hun aantreden (gerekend vanaf het moment
dat ze voor het eerst zitting namen in de raad) lag op 42 jaar. Ze bleven ge-
middeld bijna 30 jaar zitten. Dat was dus bijna twee maal zo lang als hun
voorgangers in 1814! De gemiddelde leeftijd bij hun aftreden als bestuur-
der was 70 jaar.

Hoe was hun financieel-economische positie? Door een standaardisatie
van de hoofdelijke omslagen kunnen we een vergelijking maken in de tijd
met de situatie van 1814. Dit levert het volgende overzicht op.

De gemiddelde aanslag van de bestuurders bedroeg f 25,69 (index
305). De totale gemiddelde aanslag was f 8,42. De raadsleden namen
5,8% van de totale hoofdelijke omslag voor hun rekening. Erg grote ver-
schillen met 1814 zijn er niet. Ook nu behoorden de bestuurders tot de fi-
nancieel-economische elite. Er waren wel enkelen die in welvaart ver bo-
ven de massa uitstegen. Twaalf personen, waaronder twee bestuurders,
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scoren hoger dan vijf maal de gemiddelde aanslag. Het merendeel van de
raadsleden was geboren te Roosendaal of Nispen.

Tabe\ 41.  Frequentieverdeling  hoofdeloke omslag  1851
Index      21 0 BestuurdersAantal aangeslagenen
0-49 302 44,9
50-99 120 17.8
100-149 116 17,2                        1

150-199                     52                     7,7                      1
200-299                     49                     7,3                      6
300-499                     22                    3,3                      3
>-500                        12                     1.8                     2
Totaal 673 100              13

Bron: hoofdelijke omslag 1851

Hoewel de raadsleden formeel voor zes jaar gekozen werden, bleven ze
zitten tot hun overlijden of tot het moment dat hun gezondheid dat niet
meer toeliet. Van acht van de dertien leden eindigde hun lidmaatschap
eerst bij hun overlijden. Drie bedankten op grond van hun leeftijd: ze wa-
ren 73, 76 en 78 jaar oud. Van de overige twee vertrok er een uit de ge-
meente en de andere kreeg een andere, niet verenigbare betrekking. In
feite was men dus nog steeds raadslid voor het leven.

Tot 1896 kon slechts een beperkt deel van de bevolking invloed uitoefe-
nen op de samenstelling van het bestuur, maar vanaf dat moment ontstond
er langzamerhand een situatie waarin iedereen stemreeht kreeg.

We zagen al dat het aantal kiesgerechtigden in 1897 aanzienlijk toe-
nam. Had dit nu ook consequenties voor de Roosendaalse politiek en voor
de samenstelling van de raad?

De Rooms-Katholieke Kiesvereniging droeg de aftredende raadsleden,
in overeenstemming met de traditie zoals die tot dan toe gevolgd werd, tel-
kens weer voor als kandidaten bij de verkiezing. Tot 1896 slaagde deze
tactiek maar in 1897 (toen voor het eerst veel nieuwe kiezers meestem-
den) werden niet alle zittende leden herkozen. De katholieke P.L. Segers
slaagde er niet in - ondanks een felle verkiezingsstrijd, waarbij de
Roosendaalse geestelijkheid nog eens nadrukkelijk opriep om op de ka-
tholieke kandidaat te stemmen22 - Arend Heerma van Voss, die tot de ne-
derlandse hervormde kerk behoorde, uit de raad te houden. De belang-

21) OP praktische overwegingen - de aanleg van nieuw bevolkingsregister - is gekozen voor
de hoofdelijke aanslag over 1850. De bestuurders zijn uiteraard de leden van de raad in
1851.

22) De Grondwet, 8-7-1897.
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stelling voor deze verkiezingen was enorm zoals de volgende advertentie
in De Grondwet aangeeft: "Bij den heer Ant. Wouters is een totalisator
opgericht tot het aangaan van weddenschappen op de meeste stemmen".23

Naast A. Heerma van Voss kwam er nog een nieuweling in de raad.
Mr A.J.L.M. van Gilse volgde zijn vader P.A.G. van Gilse op die wegens
zijn hoge leeftijd, hij was 78 jaar, terugtrad.

In de onderstaande tabel staat de samenstelling van de raad in 1897.

Tabel 42: Bestuurssam£nstelling  1897

Naam Beroep Hoof- Index Leeftijd Leeftijd Zit- Geboorte-

delijke aan- aftreden tings- plaats

ornslag treden duur

Beijsens, H.J. bakker 36,- 444 72   81 10 Bladel

Bogers, A.H. koopman 120,- 1.480 40    68 29 R'daal

Bruijn, A.J. de koopman 18,- 222 35   75 41 R'daal
Coenen, burgemeester 67.50 832 31   70 40 Weert

A.L.G.H.M.

Corthals, J.A. bakker 60,- 740 42   55    14  R'dad
Dorst, G.A. van landbouwer 15,30 189 38   69 32 R'daal
Gastel, P. van landbouwer 13,50 166 46   50 5 R'daal

Gilse, A.J.L.M advocaaU 15,- 185 33   45 13 R'daal

van landeigenaar
Heerma van boomkweker/ 9.-           111    36             66 31 R'daal
Voss, A. tuinarchitect
Heijst, J.B. van landbouwer 29,40 363 26   52 27 R'daal
Laane, E.E.M.C. bankier 75,- 925 29   36 8 R'daal
Laane, H.J.M. koopman/ 135,- 1.665 30    41 12 R'daal

fabrikant
Loon, E.P.A. van landeigenaar   300,-    3.699  28        65 38 R'daal
Raaijmaakers, bierbrouwer 19,80 244 38   57 20 R'daal
C.P.M.

Vos, A.F. landbouwer/ 10,50 129 27   63 36 R'daal
molenaar

Vos, J.Antzn. landbouwer - - 25 60 36 R'daal

Bron: biografische gegevens; hoofdelijke omslag 1897

De homogeniteit van het gezelschap was aanzienlijk minder dan in het
verleden het geval was. De boeren hadden een stapje terug moeten doen

ten gunste van de opkomende nieuwe klasse van handelaren en midden-
standers. Ook de welstandsverschillen tussen de raadsleden onderling
waren aanzienlijk groter geworden. Wel waren alle bestuurders op twee
na van geboorte afkomstig uit Roosendaal

23) De Grondwet, 8-7-1897.
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Wat de financieel-economische positie betreft: de raad bracht 7,1% van
de totale hoofdelijk omslag op. De gemiddelde aanslag van de bestuurders
lag op f 61,60 (index 760) terwijl de gemiddelde aanslag van de gehele
bevolking f 8,11 bedroeg.

De gemiddelde leeftijd bij het aantreden van deze groep bestuurders uit
1897 was 36 jaar, ze bleven gemiddeld 25 jaar zitten en als ze aftraden
waren ze gemiddeld 60 jaar oud.

§ 3. Kenmerken en eigenschappen van bestuurders

Aan welke eisen moest men nu voldoen om raadslid te worden? Waren
er specifieke bekwaamheden en eigenschappen of bepaalde vaardigheden
voor nodig om in aanmerking te komen of was iedereen een geschikte
kandidaat?

Hoewel in de wet een aantal objectieve criteria genoemd werden waar-
aan men moest voldoen om gekozen te worden onder andere een bepaalde
leeftijd bezitten, een zekere mate van welstand hebben en ingezetene zijn,
waren er ongetwijfeld nog andere, meer subjectief bepaalde criteria, die
wellicht nog zwaarder telden en die bepaalden of iemand geschikt was
voor een bestuurspost. Zo moest men in de achttiende eeuw in principe
hervormd zijn om in aanmerking te komen voor de functie van drossaard
of sehepen. En al eerder bleek dat in het begin van de negentiende eeuw
de raadsleden benoemd moesten worden uit de "vroedste en meest ge-

,,goedste ingezetenen  van de gemeente. Dit was al een veel vagere om-
schrijving van de geschiktheidscriteria. De moeilijkheid is dat juist die
kwaliteiten die niet nadrukkelijk in regelingen genoemd worden, vaak
moeilijk te achterhalen zijn. Een bron die ons wat meer inzicht geeft in de
eigenschappen en kwaliteiten die gewaardeerd werden bij bestuurders, is
de lokale krant, die vanaf 1863 periodiek verscheen.

In de eerste jaren is nauwelijks iets te vinden over de verkiezing van
raadsleden. Eerst in 1871 blijkt uit een ingezonden stuk 'Wie moeten wij
kiezen voor leden van den Gemeenteraad?' dat de keuze zich "in ons ei-
gen belang en tot eer van de Gemeente, (moet) bepalen tot die personen,
welke door bekwaamheid en regtschapenheid daarvoor het meest geschikt
zijn", want bij "een krachtige ontwikkeling onzer plaats is het noodig, dat

,924de voornaamste standen (...) in den raad vertegenwoordigd worden.
Bovendien wordt er in het artikel nog op gewezen dat raadsleden, omdat

24  De Grondwet, 16-7-1871.
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het een onbezoldigd ambt betreft, hun tijd en kundigheden belangeloos
ter beschikking van hun medeburgers moeten stellen.

In 1873 werd G.W. Dorenberg aangeprezen als toekomstig raadslid,
waarbij de auteur van het kranteartikel wees op de bekendheid van de
kandidaat met de Nispense belangen. Blijkbaar was dit op dat moment
min of meer een vereiste, want hoewel Dorenberg niet uit Nispen afkom-

stig was "is hij toch door zijn huwelijk zeer aan Nispen verwant, heeft er
nog al zijne eigendommen en telt er veel vrienden".2.5 Die bijzondere posi-
tie van Nispen komt nog een keer terug als in een advertentie in 1891 op-

gemerkt wordt dat Nispen door slechts 66n gemeenteraadslid vertegen-
woordigd is en dat men zijn recht op een tweede zetel mag laten gelden
door te stemmen op Geert van Dorst, landbouwer te Nispen.26 In een an-
dere verkiezingsadvertentie in datzelfde jaar worden als kwaliteiten van

kandidaat-raadsleden genoemd "ijver voor den openbare zaak", "een
hoog besef van plicht" en "bezadigheid".27

In 1897 toen er een groot aantal nieuwe kiezers, die voor het grootste
deel afkomstig waren van de 'mindere stand', deelnam aan (le raadsver-

kiezingen, werden de profileringen van de raadsleden wat nadrukkelijker.
P.A.G. van Gilse en E.P.A. van Loon werden ervan beschuldigd niet al-
leen grond tegen forse prijzen aan de gemeente te verkopen, maar tevens

hun pachters en personeelsleden te manipuleren om zo'alleenheersers' te
blijven. Van de protestantse kandidaat A. Heerma van Voss werd gezegd
dat hij de gemeentebelangen "onpartijdig en met kennis van zaken" zou
behartigen.28

Vaak werd in de krant, en soms ook op bidprentjes, bij het overlijden
van bestuurders uitvoerig stilgestaan bij de kwaliteiten en de verdiensten
die de betrokkene voor de Roosendaalse gemeenschap had.

C. van Mechelen, raadslid (1851-1868), was een "braaf en goed mens,
die in verschillende betrekkingen waarmede het vertrouwen zijner bur-
gers hem vereerd had, voor Rosendaal nuttig en voor allen dienstvaardig
was".29 Van Thomas van Reijsingen, burgemeester (1840-1851) worden
vooral zijn bestuurlijke activiteiten aangehaald: zijn versehillende func-
ties in de waterschappen, zijn lidmaatschap van Provinciale Staten,
mede-initiatiefnemer tot oprichting van de Maatschappij van Welda-
digheid te St. Willebrord, "die zoo onnoemelijk veel tot beschaving en

25) De Grondwet, 10-7-1873.
26) De Grondwet, 19-7-1891.

27) De Grondwet, 19-7-1891.
28) De Grondwet. 4-7-1897.
29) De Grondwet, 1-7-1868.
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welvaart van dat voor dertig jaren nog barbaarsch gehucht heeft gewerkt
.'

en zijn grote kennis als jurist.30 L.J. Schoonheijt, raadslid (1846-1892) en
burgemeester (1851-1892), boezemde als "man van gewicht" ontzag in en
dwong alleen al door zijn imposante verschijning eerbied en gezag af. Zijn
grote kennis van personen en zaken binnen de gemeente werden gepre-
Zen,·31 A.J. van Ommeren (raadslid vanaf 1851 en wethouder van 1881-
1888) was een "der achtenswaardigste ingezetenen" en heeft zich een

32groot aantal jaren in vele functies belangeloos ingezet voor de gemeente.
De vele versehillende betrekkingen die P.E.A. Janssens (wethouder van
1850-1881) tijdens zijn leven bekleedde, golden volgens de krant als be-
wijs van het vertrouwen van zijn mede-burgers en van zijn "belanglooze
hulpvaardigheid".33 Ook bij A.J. de Bruijn, raadslid (1869-1909), komen
eigenschappen als plichtsbetrachting en oog voor de gemeentebelangen
weer naar voren.·34 J.P.G. Luijkx, raadslid (1888-1893), had de "achting
en het vertrouwen zijner medeburgers, dankzij zijn loyaal en rechtscha-
pen karakter en zijn voorbeeldigen levenswandel".35

Bij alle leden wordt ook gesproken over hun 'oprechte' katholieke ka-
rakter en de vele nevenfuncties die zij bezaten. Bijna iedereen was lid van
een derde orde en maakte, soms lange tijd, deel uit van het kerkbestuur of
het bestuur van een caritatieve instelling. Vooral dit laatste werd gezien
als een bewijs van de sociale mentaliteit en van de belangeloosheid waar-
mee iemand de gemeenschap diende. Het lijkt er wel op dat vooral van
personen met een zekere status en aanzien verondersteld werd dat ze een
hoog plichtsbesef hadden en daardoor het belang van de gemeente in het
oog zouden houden.

Golden bovenstaande kwaliteiten de raadsleden, ook de burgemeesters
(die overigens vaak tevens raadslid waren) moesten aan - wellicht nog
strengere - eisen voldoen om voor dit ambt in aanmerking te komen. Aan
de hand van de voordrachten bij burgemeestersbenoemingen is hiervan
een en ander te achterhalen.

Eind 1850 diende burgemeester Th. van Reijsingen zijn ontslag in bij
de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Hij is dan tien jaar bur-
gemeester. In zijn ontslagaanvrage wijst hij op twee mogelijke kandidaten
voor het vrijkomende burgemeestersambt: mr P. Janssens, assessor en P.

w) De Grondwet, 11-11-1876.
31) De Grondwet, 6-11-1892.
.32) De Grondwet, 17-6-1888.
33) De Grondwet, 20-1-1881.
34) De Crondwet, 21-11-1916.
13) De Grondwet, 5-11-1893.
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van Gilse, raadslid. Bei(len hebben volgens hem de vereiste geschiktheid
en de "achting hunner medeburgers". Op de voordracht met de toelich-
ting, die de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnen-
landse Zaken instuurde, komen drie personen uit Roosendaal voor die
naar de vrijkomende functie solliciteerden: A.C. Molenschot, medicus,
L.J. Schoonheijt, landbouwer en graanhandelaar, en P.J. Raaijmaakers,

wijnhandelaar. Over Van Molenschot wordt opgemerkt dat hij niet aanbe-
volen kan worden omdat hij nog maar kort in de gemeente woonachtig is
en onbekend is met de gemeentelijke administratie. Ook Raaijmaakers
kwam niet in aanmerking voor een voordracht aan de minister omdat hij
geen kennis had van de gemeente-administratie. Van Schoonheijt werd
gezegd dat hij "allerzijds als een zeer geschikt persoon is kenbaar ge-
maakt en bijzonder met de gemeentelijke administratie bekend is". De
jaarwedde voor het burgermeestersambt bedroeg f 300,-.36

Dat de politici kwetsbaar waren voor roddel en achterklap, blijkt uit bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken ingebrachte bezwaren tegen het
functioneren van burgemeester Sehoonheijt en secretaris Peeters. Beiden
werd verweten van Belgische afkomst te zijn en het eigenbelang voor dat
van de gemeente te stellen. Uit een ingesteld onderzoek kwamen de vol-
gende zaken naar voren. Over hun Belgische afkomst vermeldt het onder-
zoek dat beiden van kindsaf aan in Nederland wonen en met een
Nederlandse vrouw zijn gehuwd. Het gegeven dat de burgemeester bij de
laatste verkiezing "met nagenoeg eenparige stemmen tot raadslid is her-
benoemd", vormde een bewijs voor de achting en het vertrouwen dat hij
bij de bevolking geniet. En ofschoon de burgemeester eigenaar is van een
graanmolen en 'gegoed' is. behoort hij toch niet tot de vermogendste en

aanzienlijkste ingezetenen. Ook de secretaris heeft naast zijn ambtelijke
functie neveninkomsten, hij is agent van de Amsterdamsche Brand-

waarborgmaatschappij, waarvoor hij patentbelasting betaalde. De rappor-
teurs merken op dat nevenfuncties een algemeen gebruikelijke praktijk
bij secretarissen ten plattelande zijn, omdat hun wedde laag is en sinds de

invoering van de gemeentewet de combinatie van de functies van secreta-
ris en ontvanger niet meer is toegestaan voor gemeenten met meer dan
5.000 inwoners. De secretaris geniet alle achting bij de bevolking. De
klachten worden na het ingesteld onderzoek dan ook ongegrond ver-
klaard.37

36) RANB. PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4701, ingekomen en uitgaande stukken 1850-
1851.

17)  RANB. PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4704, nr. 26, ingekomen en uitgaande stukken
1856.
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Eind 1892 overleed burgemeester Schoonheijt op 83-jarige leeftijd. Hij
had veertig dienstjaren. Bij de kandidaten voor het vrijkomende ambt wa-
ren drie Roosendalers: E.P.A. van Loon, grootgrondbezitter, Ch.J.
Daverveldt, expediteur en J.C. van Veenhuijzen, directeur van de
Kandijfabriek Java. Uiteraard werden, zoals gebruikelijk, de anteceden-
ten onderzocht van de verschillende kandidaten. Eigenschappen waar
men aandacht aan schonk, waren: een onberispelijke levenswandel, eer-
lijkheid, betrouwbaarheid, tact en administratieve bekwaamheden. Zo
kwam Daverveldt niet in aanmerking omdat hij "R.C. is, doch de laatste
tijd niets aan den godsdienst (doet), in onmin en twist leeft met zijne
vrouw, zoodat er sprake is geweest van echtscheiding. Hij bezoekt veel
eene weduwe, de verstandhouding met haar bleef niet onbesproken".
Bovendien was hij niet vermogend. Van Veenhuijzen was nederlands her-
vormd, hij was afkomstig uit Semarang op Java en pas sinds 2 mei 1892 in
Roosendaal woonachtig. 38

Over de kwaliteiten van E.P.A. van Loon waren de meningen verdeeld.
Hij werd beschreven als fatsoenlijk, eerlijk en zeer gefortuneerd, met gro-
te belangstelling voor de zaken in de gemeente. Een ander positief aspect
was dat "hij niet aan eene staatkundige partij is gebonden". Aan de ande-
re kant werd hem als voorzitter van de Gascommissie verweten onvol-
doende te hebben opgetreden tegen de fraude, die gedurende tientallen
jaren bij de gasfabriek gepleegd werd, en pas door een toeval aan het licht
kwam, tenvijl algemeen bekend was dat de gasfabriek niet rendeerde in
vergelijking met gasbedrijven elders, die wel winst opleverden voor de ge-
meente.

Dit gegeven, en het feit dat de Roosendaalse bestuurders erg lang op
hun post bleven, lijkt de achtergrond te zijn voor het aandringen op ie-
mand van buiten. Bovendien maakten de toenemende spanningen tussen
de'autochtone' Roosendalers en de import-Roosendalers, de'vreemdelin-
gen', het wenselijk dat er iemand als burgemeester benoemd werd, die
niet tot een van beide kampen behoorde. Of zoals dat door een van de in-
formanten aan de Commissans van de Koning gefurmuleerd werd: "een
vreemde, natuurlijk katholieken burgemeester ware hier zeer ge-
wenscht".39

Van een van de kandidaten, de burgemeester van Beek en Donk,
A.L.G.H.M. Coenen. geboren te Weert, ongehuwd en 31 jaar oud, werd
gezegd: " Hij is intellectueel zeer goed ontwikkeld, ijverig, geldelijk vol-
18)  RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4272, nr. 1021, ingekomen en uitgaande stukken
1892-1893.

7 Ibidem.
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doende bemiddeld, in de kracht des levens, van een bedaard karakter,
doet zich uiterlijk goed voor en heeft veel tact om met menschen om te
gaan, zoodat hij dan ook te Beek en Donk zeer geacht en bemind is".40 Hij
zou dan ook benoemd worden en tot 1932 burgermeester van Roosendaal
blijven. Voor Emile van Loon was dit een enorme teleurstelling want niet
lang daarna nam hij ontslag als wethouder, ambtenaar van de burgerlijke
stand en hoofdingeland van het heemraadschap van Mark en Dintel.41

Uit de gang van zaken rond de burgemeestersbenoemingen blijkt dat
men aan burgemeesters, naast de gebruikelijke bekwaamheden en eigen-
schappen zoals die ook voor raadsleden golden, nog nadrukkelijk be-
kendheid met de gemeentelijke administratie vroeg. Die kon bijvoorbeeld
blijken uit een raadslidmaatschap. Op zich is de aandacht voor die admi-
nistratieve vaardigheid niet verwonderlijk. Administratieve kennis werd
immers, zeker aan het einde van de eeuw met een uitbreidend ambtelijk
apparaat, de opkomst van gemeentelijke bedrijven, en de toenemende be-
moeienis van de overheid met het maatschappelijke leven van steeds

meer belang.

§ 4. Familiebanden en netwerken

In de perio(le  1770 tot de twintigste eeuw heeft een groot aantal perso-
nen zitting gehad in de raad. Een aanzienlijk aantal van hen was onder-
ling met elkaar verbonden door familiebanden. Na het wegvallen van het
oude    netwerk van hervormde 'regenten'    in 1794, ontstond   er   in    de
Bataafs-Franse tijd een nieuw netwerk van katholieke families, die zich in
het bestuur nestelden en zieh in de loop van die eeuw een vaste plaats als
politieke elite wisten te verwerven. Pas in het laatste kwart van de eeuw
stroomde er nieuw bloed binnen.

Tussen 1814 en 1919 hebben 84 verschillende personen zitting gehad

in de Roosendaalse raad. Van dit aantal waren er 43 - dus ruim de helft -
door familiebanden met elkaar verbonden. Soms waren die familiebanden
erg nauw, zoals die tussen vader en zoon of twee broers, soms lagen ze wat
verder uit elkaar wanneer er sprake was van aangetrouwde familie vaak
ook via de kant van de vrouw. In een aantal gevallen zouden we zelfs kun-

nen spreken van 'dynastieen', families die via meerdere generaties hun
stempel drukten op de Roosendaalse politiek. Die families waarbij sprake
was van een patrilineaire verwantschap zijn in tabel 43 bij elkaar gezet.

40) Ibidem.
41) De Grondu,et, 16-5-1895.
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Tabe143: Patrilineaire familiebanden  in  de  Roosendaalse  raad

Eerste Tweede Derde Vierde

generatie generatie generatie generatie
A.C.van Gilse, 1814, F.J.H.van Gilse. A.J.L.M.van Gilse,
oom van 1.P. 1846-1850 1897-1909

J.P. van Gilse, P.A.G.van Gilse.
1814-1838 en 1850-1897,
1842-1845, vader vadervan A.J.L.M.
van F.J.H. en P.A.G.
C.J.van Loon. E.P.A.van Loon,
1814-1816, 1869-1906
grootvader van E.P.A.

P.Potters, 1814-1815, J.Potters. 1851-1889
vader van J.
G.Corthals, 1816-1837, A.C.Corthals, J.A.Corthals, A.A.M.
vader van A.C. 1851-1864, 1893-1906 Corthals,

vader van J.A. vader van A.A.M. 1911-1913

C.van Heijst, 1821-1842, M.van Heijst,
vader van M. 1842-1885
J.B.Janssens, 1823-1837, P.E.A.Janssens,
broer van P.E., 1837-1845 1850-1881
en D.A., 1846-1849 en
vader van P.E.A.
P.de Bruijn, 1851-1869, A.J.de Bruijn,
vader van A.J. 1869-1909

Bron: biografische gegevens

Uit dit overzicht blijkt bijvoorbeeld duidelijk dat de familie Van Gilse
vanaf het begin van de negentiende eeuw tot in de twintigste eeuw promi-
nent aanwezig was in de lokale politiek. Het hoogtepunt van hun macht lag
in de periode van 1850 tot 1897 toen Petrus Adrianus Gerardus van Gilse
wethouder was. Hij werd op 9 augustus 1819 geboren te Roosendaal als
tweede zoon van Johannes Petrus van Gilse. Van 1831 tot 1837 verbleef
hij op de Latijnse Schoolte Oosterhout. In 1837 werd hij ingeschreven als
student aan de Katholieke Universiteit te Leuven, maar al in 1838 werd hij
naar huis teruggeroepen, waarschijnlijk om te assisteren bij de groeiende
economische activiteiten van het ouderlijk bedrijf. Dit bedrijf bestond uit
de brouwerij 't Anker, een mouterij, een wijnhandel en een landbouwbe-
drijf (dit was ingebracht door zijn moeder Christina Nieuwenboers en be-
stond hoofdzakelijk uit het verpachten van de gronden). Zijn moeder stierf
in 1847 en zijn vader een jaar later. In 1854 trouwde hij met Francisca
Joanna Helegonda Janssens, een dochter van D.A. Janssens, medicine
doctor en raadslid van 1846-1849, en van Maria Catharina de Ram.
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Zijn commerciele activiteiten bestonden onder andere uit het optreden
als projectontwikkelaar avant la lettre. Hij wist door de combinatie van
wethouder-politicus en grootgrondbezitter goedkope landbouwgronden
om te zetten in dure bouwgronden. Zo ontstonden uitbreidingen in de
vorm van stratenplannen zoals de Van Gilsestraat (nu Damstraat), die de
Molenstraat met de Burgerhoutsestraat verbond, de Nieuwstraat, de Knip
en verdere oostelijke uitbreidingen. Ook de suikerfabriek De Ram & Co.,
de Paterskerk, de herberg Mon Plaisir (waar later de Covperatieve
Suikerfabriek zou verrijzen) en de gasfabriek werden op gronden van Van
Gilse gebouwd. Voor dit soort transacties was een onderneming in het le-
ven geroepen waarin het grondbezit was ondergebracht, de N.V.
Roosendaalse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed.42 In fi-
nancieel opzicht moet dit grote winsten hebben opgeleverd. Hoewel de
gemeentewet van 1851 de raad de bevoegdheid en de mogelijkheden gaf
om verordeningen te maken in het belang van de openbare gezondheid,
zou het tot 1901 duren eer de gemeenten door de woningwet verplicht
werden tot het vaststellen van voorschriften waaraan woningen moesten
voldoen en het maken van uitbreidingsplannen.

§ 5. Het amblelijk apparaat

De overgang van een agrarische gemeenschap naar een meer stedelijke
samenleving manifesteert zich ook in de wijzigingen in de administratie of
anders gezegd in het ambtelijke apparaat. De toename van het aantal ta-
ken en de veranderingen daarin hadden een directe weerslag op het aan-
tal en de soort functies. Er zijn niet altijd alleen maar meer taken bijgeko-
men. soms zijn er ook taken verdwenen. Vooral in de Bataafs-Franse tijd
vonden nogal wat wijzigingen plaats. Zo werd in 1798 definitief de schei-
ding tussen kerk en staat doorgevoerd en hoewel de hervormde kerk tij-
dens de republiek geen staatskerk was, was het wei een openbare kerk
waar voor benoeming in bepaalde ambten lidmaatschap een vereiste was.
Bovendien was er een aantal specifieke functies die nauw met de (her-
vormde) kerk verbonden waren. Scheiding tussen de kerk en staat bete-
kende bijvoorbeeld dat kosters, kerkmeesters, organisten en dergelijke
niet meer door het plaatselijk bestuur werden aangesteld.

Ook de rechtspraak, die vanouds aan de schepenen toekwam en een 10-
kale taak was, werd in 1811 toebedeeld aan een afzonderlijk hiervoor in-

42) Biografische gegevens familie Van Gilse: Van Gilse, Genealogisch en biograAch boek
van de famitie 1/an GiLse, passim: 'Bestuurders bestudeerd', Jaarboek De Chulden Roos 50
(1990) themanummer. 2 dln.
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gesteld college, het vredegerecht. Na 1838 werden de vrederechters ver-
vangen door kantonrechters.

Werden er zo taken bij het plaatselijke bestuur weggenomen, het aantal
taken dat er in de loop van de negentiende eeuw bijkwam was aanzienlijk
groter. Overigens laat de administratieve drukte zich ook afiezen uit het
archief. Zo vormen de series ingekomen en uitgaande stukken die per jaar
geordend zijn, in de Bataafs-Franse tijd in kwantitatief opzicht meer dan
het dubbele van die van voor 1795. De vraag vanuit 'hogere' organen naar
informatie, de talloze enquetes en 'statistieken' omtrent bedrijfsvestigin-
gen, scheepvaartbewegingen, bevolkingsverloop et cetera legden een
zware druk op het dan nog kleine administratieve apparaat. Na 1813 nam
dit weer enigszins af om na de invoering van de gemeentewet in 1851 in
de vorm van een jaarlijks gemeenteverslag en landbouwverslag in een an-
dere, gewijzigde vorm terug te komen.

In het laatste kwart van de negentiende eeuw raakten de ontwikkelingen
in een stroomversnelling. De gemeente zag zich geplaatst voor nieuwe ta-
ken, die aanvankelijk uit particulier initiatief waren voortgekomen, zoals
de gas-, water- en elektriciteitsvoorziening, terwijl 'oude' diensten werden
gemoderniseerd (van nachtwacht naar politie, van 'repareermeester' naar
openbare werken et cetera). De aanpak van die nieuwe taken leidde van-
zelf tot een andere organisatiestructuur met zelfstandige diensten, soms
noodgedwongen omdat de traditioneel boekhoudkundige systemen die
door de secretarie gebruikt werden niet meer voldeden voor een bedrijfs-
economisch opererende dienst zoals een nutsbedrijf.

De uitbreiding van de overheidstaken, in de literatuur meestal gety-
peerd als de overgang van de 'nachtwakersstaat' naar de welzijns- of ver-
zorgingsstaat, is geschematiseerd door Van Braam.43 In dit schema komen
de ontwikkelingstendenties van het openbaar bestuur zoals die zich in de
laatste anderhalve eeuw voltrokken hebben duidelijk naar voren.

Ontwikketingstendenties van het openbaar bestuurca.  1850- heden

Aspecten van bestuur 19e eeuw heden
I Staatsfuncties nachtwakersstaat welvaarts-/welzij nsstaat
II Beleidsvorming terughoudend bestuur intervenierend
III Sturing politiele sturing verzorging
IV Bestuursorganisatie collegiaal/parochiaal bureaucratisch/complex
V Verdeling bestuursmacht bestuurders/colleges ambtenaren

43) Van Braam, ikerboek bestuurskunde, dl.A, 123-128 en 349-352. Aangehaald bij:
Raadschelders, Plaatsetijke  bestuurtijke ontwikketingen,  16-17.
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Operationalisering van de ontwikkelingstendenties kan voor een be-
langrijk deel gevonden worden in de uitgaven van de lokale overheid en
in de omvang en structuur van het ambtelijke apparaat. Een indicatie
daarvan geven de rekeningen.   In 1770 bedroegen de totale uitgaven

slechts f 4.426,-, in 1800 waren die opgelopen tot f 29.227,- . Gedurende
de gehele eerste helft van de negentiende eeuw bleven de uitgaven onge-
veer op dezelfde hoogte. In 1850 bedroegen ze f 26.996,-. Maar daarna
liepen ze, onder invloed van het uitbreidende takenpakket snel op tot een
bedrag van f 103.873,- in 1900. Hoewel de omvang van de gemeentelijke
uitgaven een duidelijke relatie heeft met de taakvervulling maakt de
'doorsluizing' van gelden door de rijksoverheid ten behoeve van de uit-
voering van sommige specifieke taken het inzieht soms moeilijk.

Het ambtelijke apparaat daarentegen, en meer in het bijzonder de om-

vang ervan, wordt vrij algemeen beschouwd als een goede indicator vooi
bureaucratisering. Ter vergelijking zijn twee organogrammen gemaakt:
66n van de situatie rond het einde van de achttiende eeuw en 6en onge-
veer een eeuw later. Aan het einde van de negentiende eeuw heeft de de
lokale overheid meer bemoeienis gekregen met het onderwijs. Er is via de
commissies van toezicht een soort inspectietaak naar het lager onderwijs
en naar de'Teekenschool'. De armenzorg wordt - voor zover mogelijk - ge-
co8rdineerd via het burgerlijk armbestuur terwijl voor de gasvoorziening
een afzonderlijk bedrijf in het leven is geroepen. De zorgfunctie van de
gemeente was rond de eeuwwisseling duidelijk toegenomen ten opziehte
van de vorige eeuw maar pas in de twintigste eeuw zou de bemoeienis zich
gaan uitstrekken tot bijna alle sectoren van het maatschappelijke leven.

Wat waren nu de belangrijkste ambtelijke posten? In een kleine plaats
zoals Roosendaal was dat slechts een beperkt aantal: de drossaard (tot
1795)44'een seeretaris en een ontvanger. Over het algemeen oefenden zij
hun functie lange tijd uit en vooral de drossaard en secretaris waren nauw
bij het bestuur betrokken. Dat betekende dat een sterke persoonlijkheid,
zoals bijvoorbeeld G.W. Panneboeter, in feite meebestuurde. In bijlage
11 en 12 zijn de secretarissen en ontvangers in een schema bijeen gezet.
Hieruit blijkt niet alleen wie de betrokken functionarissen waren, maar
ook hoe lang ze in functie bleven.

44)  De drossaard met zijn speeifieke taken als enerzijds bestuurder en anderzijds
ambtenaar is al eerder in dit hoofdstuk beschreven.
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Sdiema 3:   Organisatieschema lokaal  bestuur  periode  177(}-1795
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Aanvankelijk werden de hogere amblenaren zoals de secretaris en de
ontvanger benoemd door de Raad en Rekenmeester van de Nassause Do-
meinen. Ze moesten tot de hervormde religie behoren om voor deze open-
bare functies in aanmerking te komen. Geen van deze functionarissen, zo-
wel secretarissen als ontvangers, was afkomstig uit Roosendaal. Hun be-
noeming gold feitelijk voor het leven. Zo werd F.R. van Naerssen in 1762
benoemd als ontvanger welke functie hij tot zijn dood in 1781 bleef uitoe-
fenen. Zijn weduwe verzoeht (tevergeefs) om haar overleden man te mo-
gen opvolgen als ontvanger over de rest van het jaar 1781.45 Ook de opvol-

ger van Van Naerssen, G.W. Motman, die zijn drossaardsambt aan zijn
neef G.W. Panneboeter verkocht, bleef in functie tot hij bij de inval van
de  Fransen  in  1794  op de vlucht ging.46 Hetzelfde patroon geldt  voor de
secretarisfunctie. J.  Fereken  werd  in 1769 benoemd als secretaris van  de
vrijheid Roosendaal en de heerlijkheid Nispen en bleef dit tot zijn overlij-
den in Den Briel in november 1794.47 Zijn zoon Casparus Jan werd in zijn
plaats tijdelijk tot secretaris aangesteld# maar feitelijk kwam deze laatste
nooit in functie omdat J.J. Bosschart reeds in augustus  1794 als 'noodse-
cretaris' werd  beedigd49.  Bij de 'omzetting' van het bestuur op 8 mei  1795
moesten niet alleen de oude bestuurders het veld ruimen, maar ook de be-
langrijkste door het hogere gezag benoemde ambtenaren.

De Bataafse-Franse tijd vormde dus niet alleen voor de bestuurders
maar ook voor deze ambtelijke functionarissen een cesuur. Waren die tot
dan hervormd, van nu af werden katholieken benoemd. Echte 'nieuwko-
mers' waren het echter niet. De op 8 mei 1795 tot secretaris gekozen J.F.
van Ettenso was eerder gemeenteman en 'noodschepen' en trad in 1794 en

4)  GARN, ABA, inv.nr. 68, register van aanstellingen, eedsafleggingen etc. 1732-1793;
GARN, ABA, inv.nr. 26, register van resoluties 1774-1792, 19-9-1781. F.R. van Naerssen
kwam in 1764 van Brecla naar Roosendaal. GARN. NHG, inv.nr. 42. lidmatenregister
1653-1826.
46)  GARN, ABA, inv.nr. 68, register van aanstellingen, eedsafleggingen etc·. 1732-1793.
G.W. (van) Motman kwam in 1756 van Leiden naar Roosendaal. GARN, NHG, inv.nr. 42.
lidmatenregister 1653-1826. Zie voor genealogische gegevens van G.W. Motman: Goyarts,
'Mr Gerard Willem Panneboeter'. Jaarboek De Chulden Roos 49 (1989) 21-62.
47)  GARN, ABA. inv.nr. 68, register van aanstellingen, eedsafleggingen etc. 1732-1793;
GARN, AMu, inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796, 10-12-
1794. J. Fercken kwam in 1756 van 's-Gravenhage naar Roosendaal. GARN, NHG, inv.nr.
42. lidmatenregister 1653-1826.
7  GARN. AMu, inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796, 10-
12-1794. C.J. Fercken werd op 22-3-1767 in Roosendaal geboren.
49)  GARN, AMu. inv.nr. 22, register van resoluties van de municipaliteit 1794-1796. 4-8-
1794.

·3  Voor biografische gegevens over J.F. van Etten zie ook: Mommers. Brabant van
Ceneraliteitsland tot gewest, 379.
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1795 op als (waarnemend) ontvanger voor Motman die zijn post bij de in-
val  van de Fransen  in  1794 had verlaten. Dit laatste aspect, het feitelijk
laten waarnemen van een ambt door een derde, was tijdens de republiek
een veel voorkomend verschijnsel. Zo liet Motman, voor wie het ontvan-
gersambt slechts een bijbaan was, zijn functie achtereenvolgens uitoefe-
nen door C. Becude en mr W. Brand. Cumulatie van functies werd nor-
maal geacht. Secretaris Van Etten combineerde dit ambt met het ontvan-
gersambt en stelde voor deze laatste betrekking een vervanger aan in de
persoon van C. Hertogh en later C.L. Knipscheer. En omdat het ambt van
secretaris zoals hij  het zelf omschreef hem te zwaar viel want "al voor lan-
ge hadde (hij) ondervonden de zwaanvigtigheid van die post, en zijne on-
geschiktheid en onbekwaamheid tot dezelve om die na vereijsch te kun-
nen waamemen", gaf men hem de mogelijkheid een plaatsvervanger aan
te stellen die het feitelijke werk zou verrichten.51 Abraham Muller van
den Bos (een hervormde!) werd met de gebruikelijke bezoldiging voor se-
cretaris tot substituut-secretaris benoemd. Muller van den Bos had al een
lange en bewogen loopbaan achter de rug. Hij was notaris geweest te 's-
Gravenhage, door de griffier van het Hof van Holland aangesteld als klerk
van Den Hove maar in 1791 oneervol ontslagen wegens "benadering van
landspenningen" en voor twaalf jaar verbannen uit Holland, Zeeland en
Utrecht. Via Breda waar hij tijdens de Franse bezetting schreef voor de
Bredasche Courant kwam hij uiteindelijk in Roosendaal terecht waar hij
tenslotte in 1824 overleed.52

Hoewel in de Franse tijd bestuur en administratie sterk gecentraliseerd
waren, was er tevens een aanzet gegeven voor een 'moderner' en efficien-
ter administratief apparaat. Overigens betekende dit niet dat er wat de
personele invulling van de ambten betrof veel veranderde. ContinuYteit en
familierelaties speelden bij benoeming van de belangrijkste ambtelijke
functies nog steeds een erg grote rol.

In de eerste helft van de negentiende eeuw werden de secretarissen be-
noemd door de Kroon en de ontvangers door Gedeputeerde Staten op
voordracht van het plaatselijke bestuur. Na de invoering van de gemeen-
tewet in 1851 benoemde de raad op een voorstel van het college van bur-
gemeester en wethouders deze beide functionarissen. De benoemingen
kwamen niet altijd even gemakkelijk tot stand. Zo plaatsten burgemeester
en assessoren, na het overlijden van de secretaris W. van Wely in 1839,
de assessor G. Peeters als enige op de voordracht die werd ingezonden

.51)  GARN, AMu, inv.nr. 90, register van aanstellingen etc. 1797-1809. 27-3-1798.
52) Voor biografische gegevens van A. Muller van den Bos zie ook: Mommers, Brabant van
Ceneratiteitsland tot gewest, 474-475.
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aan de gouverneur in de provincie. Het besluit over een benoeming werd
voorlopig aangehouden omdat volgens de gouverneur de assessor Peeters
een grote invloed uitoefende op het Roosendaalse bestuur en hij "onder
zeer gegronde verdenking ligt, dat hij gezamenlijk met den oud-burge-
meester [J.P.] Van Gilse en de assessor P.E. Janssens, ter gelegenheid
van de jongste verkiezingen ter aanvulling van het aftredende gedeelte
der leden van de Provinciale Statenvergadering, de stemmen in het 14"
Kiesdistrict zoodanig hebben weten te leiden, dat de zamenstelling der
kiezersvergadering in dat District geheel in eenen anti-gouvernements ge-
zinden geest heeft plaats gevonden, en de wederbenoeming van den Heer
Van Gilse daar van het gevolg is geweest". Verder voert hij in zijn brief
aan de minister van Binnenlandse Zaken nog aan dat het jammer is dat de
zoon van de overleden secretaris, die onlangs in de rechten gepromoveerd
was, niet op de voordracht stond.53 De burgemeester J.S. Eerens liet nog
aan de districtscommissaris weten dat hij Peeters liever niet benoemd zag
maar Van Wely. Alleen de inschikkelijkheid en de goede verstandhou-
ding met de raad hadden hem het verzoekschrift van Peeters doen onder-
tekenen. Hij schrijft zelfs dat het "mijn personelijk belangen is, dat
Peeters niet benoemd worde".54 Overigens was de jongste zoon van
Eerens gehuwd met een dochter van de overleden secretaris! Uiteindelijk
breidden burgemeester en assessoren de voordracht uit met F.L. Corthals,
amanuensis van het gasthuis en de passantarmen, en A.H. Bosschart, di-
recteur van het postkantoor. Mr E.A.J. van Wely bleef opnieuw buiten de
voordracht. Ook dit voorstel kon geen genade vinden in de ogen van de
gouverneur die over Corthals rapporteerde dat die eveneens verdacht
werd "meede tot de partij der kwalijkgezinden te behoren". Over
Bosschart merkte hij op dat het algemeen bekend was dat deze in zijn te-
genwoordige betrekking van directeur van het postkantoor te Roosendaal

geschorst was geweest "wegens het achterhouden van met geldswaarde
bezwaarde brieven" en hij "in die gemeente van geen de minste achting
geniet". Buiten de door hem al genoemde Van Wely waren hem geen per-
sonen bekend die de nodige geschiktheid bezaten en waarvan de staat-
kundige gevoelens tevens gunstig bekend stonden.55 Mr E.A.J.van Wely
werd tenslotte buiten de voordracht om benoemd als secretaris. De burge-

53) RANB. PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4693, ingekomen en uitgaande stukken. nr. 51,
brief van de gouverneur aan de minister van Binnenlandse Zaken, 13-9-1893.
14)  RANB, PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4696, ingekomen en uitgaande stukken, nr. 1,
brief van Eerens aan de commissaris van het 6" en 7' district, 30-11-1839.
ws)  RANB. PrB, Kabinetsarchief, inv.nr. 4694, ingekomen en uitgaande stukken, nr. 1.
brief van de gouverneur aan de minister van Binnenlandse Zaken, 7-1-1840.
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meester maakte met deze gang van zaken geen beste beurt. Zijn weifel-
achtig optreden in deze zaak werd ter kennis gebracht  van de minister

van Binnenlandse Zaken waarbij hij de kwalificatie kreeg van een "braaf
maar zwak menscli':0

Jaren later werd G. Peeters toch nog secretaris. Na het overlijden van
Van Wely in  ] 849 werd hij als kandidaat van het college van burgemees-
ter en assessoren voorgedragen voor benoeming. De raad daarentegen zag
de ontvanger P. Jongenelen graag op de vacante post. Volgens burge-
meester Van Reijsingen was dit niet verwonderlijk omdat de grootste helft
van de raad en zelfs een van de assessoren tot de boerenstand behoorden,
terwijl Jongenelen uit deze stand afkomstig was. Toch meende hij dat
"hoe eerbiedwaardig deze stand dan ook moge zijn", men hen de be-
voegdheid moest ontzeggen om een oordeel te geven over de vervulling
van een dergelijk belangrijk ambt!57

Het patroon van benoemingen van de belangrijkste ambtelijke figuren
vertoont een grote overeenkomst met dat van de bestuurders. Een benoe-
ming gold voor het leven. Op 06n uitzondering na beeindigden alle secre-
tarissen en ontvangers hun functie door overlijden. Iets over de kwalitei-
ten die (weliswaar achteraf) aan deze functionarissen werden toegedicht,
valt te lezen in de 'in memoriams' die bij hun overlijden in de plaatselijke
krant versehenen. Zo werd G. Peeters omschreven als "een der bekwaam-
ste secretarissen dezer provincie" die zich door eigen studie heeft omhoog
gewerkt58 en van C.J. Verheijen, die in 1911 overleed, werd geschreven

dat hij een "self made man was" en een "voorbeeldige katholiek" die dit
openlijk beleed.·59 Van de ontvanger L.J. Peeters werd geschreven dat hij
zijn ambt steeds met "onverdroten ijver" had uitgeoefend.6(  Toch blijken
bij de benoeming van secretarissen in de negentiende eeuw familierela-
ties gepaard aan een langdurig ambtelijk dienstverband van bijna door-
slaggevend belang te zijn.

Naast hun ambtelijke functie bekleedden de secretarissen en ontvan-
gers nog een groot aantal andere functies. Waarschijnlijk vormde zowel
het ambt van secretaris als dat van ontvanger geen volledige dagtaak en

'6)  RANB. PrB. KaI)inetsarchief. inv.nr. 4694. ingekomen en uitgaande stukken. nr.1,
brief van de gouverneur aan de minister van Binnenlandse Zaken. 7-1-1840. Overigens
overleed Eerens korI hierna op 3 maart 1840 in de leeftijd van 66 jaar.

57) RANB. PrB. Kal,inetsarchief. inv.nr. 4700. ingekomen en uitgaande stukken. nr. 17,
brief van Van Reijsingen aan de gouverneur van Noord-Brabant. 25-1-148.
9 De Grondwet, 20-2-1870.
"9   De  Grondwet. 29-10- 1911.
Hi) De Grondu·et. 26-9-1901 (peertigiarig ambtsjubileum) en De Grondwet, 10-9-1903 (in
memoriam).

300



bleef er genoeg tijd over om het te combineren met andere bezigheden zo-
als de handel of het aanhouden van een winkel. Een enkeling pakte het
nog wat groter aan zoals L.J. Peeters die zijn ontvangersfunctie combi-
neerde met die van directeur en vennoot van de suikerfabriek Janssens.
Van Weel, Smits & Co. C.J. Verheijen spande wat dit betrof de kroon: hij
had ruim dertig jaar lang zitting in de Provinciale Staten, was lid van een
groot aantal commissies, bestuurslid en voorzitter van de r.k. Centrale
Kiesvereniging, 'runde' samen met zijn twee broers een grote leerlooierij
in de Vughtstraat en had diverse functies in het beheer van Roosendaalse
industriele ondernemingen. Overigens gold voor deze ambtenaren hetzelf-
de als voor de bestuurders: hoe meer nevenfuncties men bezat hoe groter
het maatschappelijk aanzien. Doordat men lang in funetie bleef, had men
niet alleen de mogelijkheid om bestuurlijk te 'wortelen' maar ook om een
maatschappelijk netwerk op te bouwen. Juist die combinatie maakte hen
voor het bedrijfsleven tot interessante partners.

De maatschappelijke waardering voor de ambtelijke functies van secre-
taris en ontvanger lijkt in de loop der tijd verminderd te zijn. In de acht-
tiende eeuw waren ze afkomstig uit aanzienlijke, soms zelfs adellijke fa-
milies (Van Naerssen, Motman) en uit de advocatuur of het notariaat
(Fereken, Van Wely) maar later recruteerde men uit eigen kring. In de
praktijk betekende dit dat familiebanden bij een benoeming doorslagge-
vend werden zoals bijvoorbeeld bij het 'ontvangersgeslacht'
Raaijmaakers. Maar liefst vier generaties oefenden dit ambt uit. Adriaan

Raaijmakers werd in 1800 gemeente-ontvanger. In 1838 volgde zijn zoon
Wilhelmus Andreas hem op. maar het was slechts voor korte duur want in
1841 overleed hij op 58-jarige leeftijd. P. Jongeneelen volgde hem op en
in 1861 werd L.J. Peeters, een zoon van de gemeentesecretaris tot ontvan-

ger benoemd. Maar in 1904 werd C.P.M. Raaijmaakers. een kleinzoon
van Wilhelmus, ontvanger na eerst jarenlang raadslid en wethouder te

zijn geweest. Diens oudste zoon zou hem, na zijn dood in 1914, opvolgen.
Het blijkt dat familierelaties bij benoemingen een zeer grote rol speel-

den, waarbij de ancienniteit als typisch ambtelijk fenomeen steeds be-

langrijker werd, zoals bij de benoemingen van Peeters in 1849 (ruim 29
jaar werkzaam op de secretarie) en Gielen in 1897 ("geschoold in eene

20-jarige leerschool van eene Verheijen"61). Familierelaties, trouwe

clienst en loyaliteit leidden tot een benoeming of promotie.

61)  Aldus de burgemeester in zijn toespraak tot de raad bij de installatie van Gielen.
GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 41, register van notulen van de raad 1897-1901, 29-4-
1897.
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§ 6. Samenvatting

Wat is nu het beeld dat we van de Roosendaalse bestuurders en de poli-
tiek hebben gekregen? Allereerst blijkt dat de Bataafs-Franse tijd een
scherpe eesuur veroorzaakte. Het netwerk van hervormde bestuurders en
ambtelijke functionarissen met hun functies in de kerkelijke gemeente en
met vooraanstaande posities in de lokale samenleving, viel weg en er vond
in de periode 1795-1813 een hergroepering plaats. De nieuwe bestuur-
ders en ambtenaren kwamen uit families van Roosendaalse grootgrondbe-
zitters en grotere, welgestelde landbouwers, katholiek en vroeger uitgeslo-
ten van het bestuur, of hooguit geduld in de onbeduidende functie van ge-
meenteman of borgemeester. Een beredeneerd en goed doordacht
gesloten verstandshuwelijk vergemakkelijkte het aanpassingsproces. Een
duidelijk voorbeeld hiervan geeft de familie Van Gilse, oorspronkelijk af-
komstig uit Baarle-Hertog in Belgie, met een lange traditie als bestuur-
ders. Dit waren de nieuwkomers van buiten, die in de negentiende eeuw
een wezenlijk stempel op de Roosendaalse samenleving zouden drukken.
Door het huwelijk van J.P. van Gilse in 1816 met Christina Adriana
Nieuwenboers, dochter van de drossaard in de eerste jaren na de omwen-
teling van  1795 en volksvertegenwoordiger van Bataafs Brabant, werden
ze niet alleen geaccepteerd binnen de Roosendaalse gemeenschap maar
legden ze tevens de grondslag voor hun latere rijkdom. De Nieuwenboers
waren grootgrondbezitters en bierbrouwers.62

Binnen deze nieuwe bestuurlijke elite trad een vervlechting op die pas
na 1897, toen door de uitbreiding van het kiesrecht een aanzienlijk groter
deel van de bevolking de kans kreeg haar stem uit brengen, afnam. Onder
invloed van de industrialisering treden enkele andere figuren dan land-
bouwers en grondbezitters naar voren. Het aftreden van P.A.G. van Gilse
en E.P.A. van Loon, beiden grootgrondbezitters en zeer gefortuneerd, als
wethouders in respectievelijk in 1897 en 1895 markeert wat dit betreft
een duidelijk eindpunt. Met de benoeming van de betrekkelijke jonge
burgemeester Coenen (31 jaar oud) in 1893 kwam er iemand van buiten
op de hoogste bestuurspost en in 1897 kwam, na een felle verkiezings-
strijd, voor het eerst sinds  1795 weer een hervormde in de raad in de per-
soon van A. Heerma van Voss. Een nieuwe generatie van deels jongere
bestuurders trad aan. Een tijdperk is dan definitief voorbij.

62)  De weduwe van A.F. Nieuwenboers was in 1813 als derde geplaatst op de lijst van de
honderd hoogst aangeslagenen en aangeduid als een van de zeven notabelen in de
gemeente. GARN, AMa, inv.nr. 56. liste des cents personnes les plus imposees. 1813.
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Uit welk deel van de bevolking kwamen de bestuurders voort? Het is
duidelijk dat ze afkomstig waren uit het meer gefortuneerde deel van de
bevolking. Dat was deels inherent aan het geldende censuskiesrecht
waarbij slechts een beperkt deel van de bevolking actief deel kon nemen
aan de verkiezingen, tel'wijl daarnaast de waardering van het gezag en de
familietraditie bij de elite een grote rol speelde. Nog in 1906 schreef De
Grondwet over E.P.A. van Loon: "hij was als zoon van een der aanzien-

lijkste families onzer stad, als vanzelfvoorbestemd (cursivering BuG) om in
de politiek dezer gemeente een groote rol te spelen".6.3

Nog enkele andere zaken zijn van belang. Leeftijd speelde geen enkele
rol op het carri&re-pad, men kon nog op hoge leeftijd raadslid of wethou-
der worden. Het valt daarnaast op dat men niet gauw geneigd is om func-
ties te laten vallen, men cumuleert liever. De combinatie burgemeester-
raadslid is een vanzelfsprekendheid. Men heeft talloze andere nevenfune-
ties die niet gauw uit handen worden gegeven. Zo deed burgemeester
Schoonheijt in 1870 nog een serieuze poging om benoemd te wor(len tot
gemeentesecretaris.

Niet alleen rijkdom en afkomst waren bepalend voor het al dan niet in
aanmerking komen voor bestuursfuncties. Onafhankelijkheid werd door
benoemende instanties als een hoog goed gezien. Dit gold niet alleen de
financiele onafhankelijkheid. Met name bij burgemeesters en wethouders
had men hier aandacht voor. De politieke stellingname van J.P. van Gilse
werd door het provinciaal bestuur duidelijk niet gewaardeerd.

De bestuurders in de negentiende eeuw waren tamelijk immobiel. Men
bleef lang zitten op de eenmaal verkregen plaats. Slechts een opvolging
door een naast familielid zorgde soms voor een vlotte doorstroming. De
venvantschapsrelaties tussen de bestuurders vormden dan ook een wijd-
vertakt net. Ook hieraan zou pas in de twintigste eeuw een einde komen.

Voor de ambtelijke organisatie betekende de periode 1795-1813 even-
eens een cesuur. Al vrij spoedig na de omwenteling werd de tendens naar
meer centralisatie merkbaar. De scheiding tussen kerk en staat zorgde er-
voor dat de specifieke bemoeienis van het lokaal bestuur met de kerkelij-
ke zaken verdween en dat eisen die voor het vervullen van bepaalde func-
ties formeel of in de praktijk van alledag golden verdwenen.

De invoering van de Franse administratie waarmee in november 1810
een begin werd gemaakt, resulteerde in een kennismaking met een 'mo-
dernere' en efficienter werkende administratieve organisatie.

9) De Grondwet, 1-3-1906.
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In het laatste kwart van de eeuw zag de gemeente zich geplaatst voor
nieuwe taken en uitbreiding van de bestaande taken. Bovendien kwam er
door een toenemende wet- en regelgeving steeds meer bemoeienis van ho-
gere overheidsorganen. Dit alles leidde rond de eeuwwisseling tot een an-
dere organisatiestructuur en een uitbrei(ling van het ambtelijke apparaat.
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HOOFDSTUK VIII

EEN DIACHRONISCHE ANALYSE

§  1. Inleiding

Het voornemen van dit onderzoek was om het transitieproces van een
agrarisch-ambachtelijke naar een meer stedelijke samenleving te schet-
sen over de periode  1770 tot circa  1900.  In dit slothoofdstuk worden de
dwarsverbanden gelegd en wordt de samenhang tussen de verschillende
terreinen van het maatschappelijke leven aangegeven. Daarbij blijkt dat
transities die zich primair op het ene terrein voordeden vaak repercussies
hadden voor de andere terreinen van het maatschappelijk leven.
Daarnaast wordt gepoogd de specifieke eigen, kenmerkende ontwikkeling
van Roosendaal te karakteriseren.

Een geschiedenis die verhaalt hoe Roosendaal zich van dorp naar stad
ontwikkelde, kan op versehillende manieren beschreven worden: als een
sociaal-economische ontwikkelingsgeschiedenis, als een modernisering-
proces, als een emancipatiegeschiedenis, als een verhaal over machtsver-
houdingen, als een mentaliteitsgeschiedenis en nog op vele andere ma-
nieren. Afhankelijk van het standpunt dat ingenomen wordt, zal een be-
paald aspect van de Roosendaalse geschiedenis benadrukt worden. In dit
onderzoek staat het transformatieproces van dorp naar stad centraal en de
daarmee gepaard gaande samenhangen op verschillende terreinen van het
maatschappelijk leven. Daarbij heeft de civilisatietheorie van Elias als
leidraad gediend omdat daarin de lange-termijnprocessen en de verande-
ringen in de tijd aandacht krijgen.

In eerste instantie worden in dit hoofdstuk de transities of non-transities
van dorp naar stad bekeken. Daarna komt het karakter van de
Roosendaalse samenleving aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de
verstrengeling van gemeenschaps-, groeps- en individuele belangen en de
rol die de lokale politiek en de plaatselijke bestuurders daarin hadden.
De laatste paragraaf wordt gewijd aan de veranderende machtsverhoudin-
gen en de daarbij optredende spanningen in de samenleving in de laatste
decennia van de negentiende eeuw.
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§ 2.1/an dorp naar slad: een moeizaamproces

Sluitende definities voor wat nu precies onder een dorp of een stad moet
worden verstaan, zijn moeilijk te geven en daarenboven vaak subjectief.

In de literatuur zijn een aantal kenmerken geformuleerd waaraan (ne-
gentiende-eeuwse) steden zouden moeten voldoen. willen ze als stad ge-
kenmerkt worden. Het meest gehanteerde criterium is dat de stad een
concentratiepunt vormt van economisehe, politieke, sociale en c:ulturele
activiteiten. Het meest opvallende aan een stad is dus de veelvormigheid.
de multifunctionaliteit. De belangrijkste kenmerken zijn dan: een sterke
concentratie van mensen op een relatief klein oppervlak; een sterke be-
volkingsgroei, die meer een gevolg is van een immigratie dan van natuur-
lijke overschotten; een 'stedelijke' mentaliteit; het ontbreken van over-
heidsingrijpen dat ric·hting geeft aan de groei en uitbouw van stedelijke
functies en in overeenstemming daarmee een klein ambtelijk apparaat, en
het ontstaan van een andere sociaal-ruimtelijke verdeling (arbeiderswij-
ken. wijken voor de gegoede burgerij, et cetera).

Voor het merendeel van deze kenmerken is vrij concreet na te gaan of
die in Roosendaal in de negentiende eeuw aanwezig waren. Het meten
van een stedelijke mentaliteit is een wat lastiger zaak. Een belangrijk
mentaliteitsverschil tussen dorp en stad heeft betrekking op de interactie-
patronen die in een stad wezenlijk verschillen van die in een dorp. In een
stad is de gemiddelde sociale afstand tussen leden van groeperingen die
met elkaar omgaan groter dan in een dorp, terwijl de frequentie van die
contacten lager ligt. Daarnaast zijn er nog andere kenmerken van interae-
tiepatronen. Over het algemeen zijn de interacties in een stedelijke sa-
menleving vluchtiger omdat de veelheid van relaties en de heterogeniteit
ervan bijna vanzelfsprekend dwingen tot korte en oppen'lakkige contac-
ten. Daarmee hangt een meer anonieme, onpersoonlijke en segmentaire
contactlegging samen. In een plattelandssamenleving is bijvoorbeeld de
dorpsveldwachter behalve als functionaris ook als persoon algemeen be-
kend. De stedelijke politieagent daarentegen is slechts door zijn uniform
herkenbaar als vertegenwoordiger van het gezag. Indirectheid van inter-
actie is een ander kenmerk. Niet (le burgemeester (weliswaar in de hoeda-
nigheid van ambtenaar van de burgerlijke stand) sluit de huwelijken maar
een speciale, daarvoor aangewezen ambtenaar. Bovendien maakt de mas-
saliteit van contacten in een stedelijke samenleving bepaalde procedures
noodzakelijk waardoor de contacten onpersoonlijker en anoniemer wor-
den.
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Hoe verliep nu een en ander in Roosendaal? Op demografisch gebied
kende Roosendaal een fikse groei. Vooral in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw nam de bevolking in een snel tempo toe met een gemid-
delde jaarlijkse groei van ruim anderhalf procent. In 1795 bedroeg het
aantal inwoners 80 per km2, in 1850 was dat 108 en in 1900 al 240. Rond
de eeuwwisseling, op de drempel van de twintigste eeuw, was Roosendaal
wat inwonertal betreft een middelgrote provinciestad. De demografische
transitie, de overgang van hoge sterfte- en geboortencijfers naar lage, ma-
nifesteerde zich in Roosendaal eerst via de daling van de sterfecijfers om-
streeks 1880. Pas enkele decennia later, na 1900, daalden de geboorten-
cijfers. Dit betekende dat een steeds groter wordend geboortenoverschot
zorgde voor een natuurlijke aanwas van de bevolking. Mede doordat het
immigratiesaldo steeds positief was, bleef de bevolking voortdurend
groeien. Pas in het laatste decennium van de eeuw kwam aan die instroom
van migranten van elders een eind. Het grootste deel van de nieuwkomers
was jong, ongehuwd en laaggeschoold.

De toestroom van zich in Roosendaal vestigende migranten was een di-
rect gevolg van de economische veranderingen in de tweede helft van de
negentiende eeuw. Lange tijd, tot ongeveer 1850, vormde de landbouw
het belangrijkste middel van bestaan, maar daarna werden de niet-agrari-
sche sectoren steeds belangrijker. Al aan het einde van de achttiende
eeuw werden alle beschikbare gronden optimaal benut voor verbouw van
voedergewassen. Heidegronden of woeste gronden kwamen in Roosendaal
nauwelijks meer voor. Ook de veeteelt speelde in de eerste helft van de
negentiende eeuw al een belangrijke rol. De agrarische crisis zorgde er
aan het einde van de eeuw voor dat boeren omschakelden naar andere
meer prijsvaste akkerbouwprodukten en veeteelt met name de varkens-
en kalvermesterij. In de jaren tussen 1885 en 1910 nam het aantal kleine-
re bedrijven sterk toe.

In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde de economische
structuur. De nijverheid nam in belang toe en in 1890 vonden de meeste
mensen in deze sector hun bestaan. Rond de eeuwwisseling nam de dien-
stensector de eerste plaats in en kwam de landbouw op de laatste plaats.

De spoorwegverbinding in 1854 zorgde er voor dat het blikveld werd
verbreed want "sedert de opening (...) ontvangt onze gemeente bijna dage-
lijks bezoek van tal van Zeeuwsche gasten. De Zuid-Bevelandsche boeren
en boerinnen, in hun schilderachtig nationaal kostuum, zetten vooral des
avonds, bij het vertrek der treinen aan 't stationsplein eene eigenaardige
levendigheid bij. Wanneer men tusschen zeven en negen uur zieh neerzet
onder de veranda van 't Zeeuwsch Koffiehuis van de weduwe de Bruijn,
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waar de Zeeuwen bij voorkeur hun intrek schijnen te nemen, dan zou men
niet zelden op eene Zeeuwsche boerenkermis zich verplaatst meenen.
Daar een zestig of zeventigtal van die toeristen aan te treffen, is geen zeld-
zaamheid".1 Blijkbaar reisde de gewone Roosendaler weinig en was men
niet erg vertrouwd met bezoekers van elders.

De aanleg van een spoorwegverbinding en de komst van een drietal
bietsuikerfabrieken het decennium daarna gaven nieuwe impulsen aan de
lokale economie die tot op dat moment grotendeels agrarisch gericht was.
Toen omstreeks 1870 ook nog een stijfselfabriek zich vestigde, leek een
verdere industrialisering alleen nog maar een kwestie van tijd. Deze vier
fabrieken verschaften aan een groot aantal arbeiders vast werk terwijl de
bietsuikerfabrieken in de voor het agrarisch bedrijf slappe wintermaan-
den bovendien nog zorgden voor aanvullende werkgelegenheid tijdens de
campagnes. Maar de ontwikkeling, die zo veelbelovend van start ging,
stagneerde. Nieuwe en grote bedrijven kwamen er niet, ondanks de aan-
wezigheid van goede infrastructurele voorzieningen. De nijverheid be-
stond - behoudens de eerder genoemde ondernemingen - aan het einde

van de eeuw voornamelijk uit kleinere bedrijfjes waarin de patroon met
een of twee knechten werkzaam was. Als gevolg van die bedrijfsstructuur
vertoonde de mechanisatie hetzelfde kleinschalige karakter.

De belangrijkste bedrijven waren gesticht door personen die van elders
afkomstig waren. Vaak waren het Belgische ondernemers zoals Heumann
van de rijststijfselfabriek, en Castelot en Schul van de gelijknamige kan-
dijfabrieken. Aan het einde van de eeuw was het aantal arbeidsplaatsen
in de nijverheid ontoereikend voor de snelgroeiende beroepsbevolking en
moesten velen elders, buiten Roosendaal, werk zoeken.

Wel breidde de dienstensector zich verder uit in de vorm van het bank-
en kredietwezen, enkele handelsagentschappen en overheidsdiensten zo-
als de douane en het post- en telegraafkantoor. De uitbouw van de dien-
stensector in de laatste decennia van de eeuw was te danken aan een klei-
ne groep hoger opgeleide personen die zich in Roosendaal vestigden. Dit
waren beroepsbeoefenaren zoals belastingambtenaren, rijkscontroleurs,
post- en telegraafbeambten maar ook zelfstandige ondernemers in de
dienstensector zoals de expediteurs en handelsagenten. Kwam de eerste
stroom van laaggeschoolde migranten die werk vond als arbeider bij de
spoorwegen, de bietsuikerfabriek of de stijfselfabriek nog overwegend uit
West-Brabant, de beter geschoolde nieuwkomers waren meestal niet uit

1)  De Rosendaaische Courant. 18-7-1868.
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Brabant afkomstig. Deze laatsten brachten, in tegenstelling tot de arbei-
ders, hun gezin mee en waren bovendien vaak niet katholiek.

Het bank- en kredietwezen ontwikkelde zich voornamelijk door de kre-
dietbehoefte van de bietsuikerindustrie. Rond de eeuwwisseling telde
Roosendaal vier bankiersfirma's: Laane, Luijkx, Van Gilse en een bijkan-
toor van de kassierfirma Van Loon & Zonen uit Bergen op Zoom. Het me-
rendeel van de bedrijfjes voorzag door interne financiering, veelal via fa-
milie of aanverwanten, in de eigen kapitaalbehoefte. Naast het bankwezen
deed ook het verzekeringswezen zijn intrede. In 1882 was in ieder geval
de verzekeringsmaatschappij Lloyd Belge actief, want in dat jaar volgde
E. Schul, firmant van de kandijfabriek Van Gilse & Sehul, Hosselet, een
handelaar in koloniale waren, op als hoofdagent van deze maatschappij.2
De in 1896 opgerichte Boerenbond gaf haar leden de mogelijkheid om
zich via een onderlinge waarborgmaatschappij te verzekeren tegen brand-
schade. Slechts enkelen maakten het aanbod gebruik want van de onge-
veer 150 leden waren er in 1899 maar tien aangesloten, die gezamenlijk
voor een totaal bedrag van f 25.615,- verzekerd waren. De premie be-
droeg f 2,50 per duizend. Verder was er voor de tuinders nog een agent-
schap van de maatschappij van Dordrecht waar eventuele hagelschade
verzekerd kon worden. De in 1897 tot raadslid gekozen boomkwe-
ker-tuinder A. Heerma van Voss trad op als agent van deze maatschap-
Pij i

Overigens behartigde gemeenteseeretaris G. Peeters als verzekerings-
agent rond 1850 al de belangen van de Amsterdamsche Brandwaarborg-
maatsehappij. Of veel inwoners zich toen reeds verzekerden, valt moeilijk
na te gaan.

De eerste ziektekosten- en ongevallenverzekeringen als collectieve
voorziening werden pas aan het einde van de eeuw opgerieht. In 1891
werd op initiatief van burgemeester Schoonheijt het Werkmans-
ziekenfonds Broederliefde opgericht. Dit funds was uitsluitend bestemd
voor katholieke arbeiders en ambachtslieden en telde omstreeks 1900 on-
geveer 250 leden. Het spoorwegpersoneel had vanaf 1898 een eigen zie-
kenfonds en er was een afdeling van het Nederlands Algemeen
Ziekenfonds. Daarnaast hadden de sigarenmakers van de tabaksfabriek
van Van Wely hun eigen ziekenkas, Vrede Onder Ons.

Al in de achttiende eeuw waren er - zoals in alle dorpen - in elk buurt-
schap een of meerdere herbergen en tapperijen. Aan de Markt stonden

2) De Grondwet. 27-8-1882.
D  GARN. GB 1851-1916, inv.nr. 1960. landbouwverslag 1899.
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verscheidene caf6s, tapperijen en herbergen waar paarden gestald en ver-
huurd werden en waar overnacht kon worden. Maar in de tweede helft van
de eeuw kwamen de logements- en koffiehuishouders als nieuwe horeca-
ondernemers naar voren. De koffiehuizen hadden duidelijk een andere
functie. Zij waren in eerste instantie bedoeld voor reizigers en vertegen-
woordigers die Roosendaal aandeden of op doorreis waren. Ze waren dan
ook voornamelijk geconcentreerd rond het station. De meeste onderne-
mers waren afkomstig uit Roosendaal. Sommige verhuurden nog kamers

of woningen. Vaak werd het uitbaten van de horecea-onderneming aan de
echtgenote overgelaten of had men nog een nevenberoep. Het Zeeuwsch
Koffiehuis werd geexploiteerd door de familie De Bruijn, van oorsprong
bierbrouwers. A.F. Snoeckx was eigenaar van het Hotel des Pays Bas.
Zijn dochter, die gehuwd was met een zoon van burgemeester
Schoonheijt, zette de zaak voort. L. van de Broek beheerde het koffiehuis
De Pelikaan. P. Somers had naast zijn horecabedrijf een broodbakkerij en
H. van Lieshout, die afkomstig was uit Antwerpen, was eigenlijk biljart-
maker van beroep. De exploitatie van de stationrestauratie werd door de
staatsspoorwegen jaarlijks bij inschrijving verpacht. De ondernemers die
hiervoor inschreven, zoals J. Vingerhoed en zijn opvolger H. van Dun,
kwamen respectievelijk uit Amsterdam en Goirle. Het grote aantal koffie-
huizen was het eerste dat opviel als men Roosendaal binnenkwam,
schreef Van Campen in 1873.4

De grote toestroom van nieuwe inwoners veroorzaakte problemen bij de
huisvesting. De lokale overheid zag geen taak voor zich weggelegd op dit
terrein en dus bouwden particulieren hier en daar enkele goedkope wo-

ningen die ze - al dan niet voor een deel - verhuurden. Alleen voor de al-
lerarmsten, die op geen enkele wijze in eigen huisvesting konden voor-
zien, zorgde de gemeente via de armenhuisjes voor een woning. Aan het
einde van de eeuw was het dan ook voor een groot deel van de bevolking
droevig gesteld met de huisvestingssituatie. Ongeveer 40% van de wo-
ningvoorraad bestond uit eenkamerwoningen, dat wil zeggen woningen
die feitelijk uit niet meer dan Sen vertrek bestonden. Tegelijkertijd verre-
zen aan de Markt en Molenstraat fraaie panden voor de gegoede burgerij.

Uiteraard kwam die slechte huisvesting de algemene gezondheidstoe-
stand niet ten goede. Met name de zuigelingensterfte nam in de tweede
helft van de eeuw schrikbarend toe. Pas na de eeuwwisseling daalde deze.
De zorg voor de gezondheid was voornamelijk toevertrouwd aan de con-
gregatie van de zusters penitenten-recollectinen. Zij zorgden in het

4)  Van Campen, Beschrijving van de steden en doipen. 1-6.
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Gasthuis voor verpleging en verzorging van katholieke ingezetenen. Het
gemeentebestuur was zeer terughoudend op dit terrein en nam pas maat-
regelen als er besmettelijke ziekten heersten. De zorg voor de openbare
hygiene beperkte zich tot het schoonhouden van de straten en het ophalen
van huisvuil en fecalien via een systeem van verpachting. De aanleg van
een waterleidingnet was een particulier initiatief waarbij de medewerking
van de gemeente pas na een handtekeningenactie van een groot aantal in-
woners en na moeizaam overleg verkregen werd.

Eenzelfde terughoudendheid kenmerkte het gemeentelijke ondenvijs-
beleid of beter gezegd het ontbreken daarvan. Het initiatief liet men graag
over aan de ondenvijscongregaties. Het scholingsaanbod was beperkt. De
enige vorm van voortgezet onderwijs, op de tekenschool, was een particu-
lier initiatief. Weliswaar werd de tekenschool door de gemeente gesubsi-

dieerd maar op de kwaliteit van het gegeven onderwijs en het niveau van
de onderwijskrachten werd nauwelijks gelet en aan het einde van de eeuw
was het onderwijs van een bedenkelijk niveau. Sommige bestuurders, met
name de wethouder P.A.G. van Cilse, hadden geen enkel oog voor het be-
lang van het openbaar onderwijs. Als voorzitter van de schoolcommissie
stemde hij consequent tegen elke uitbreiding van onderwijzend perso-
neel, zelfs tegen het advies van de schoolinspecteur in. De schooleommis-
sie, in het bijzonder haar voorzitter, en het hoofd van de openbare school
lagen dan ook voortdurend met elkaar overhoop totdat de in 1893 be-
noemde burgemeester Coenen een en ander oploste door een nieuwe com-
missie met andere leden te installeren.

In december 1862 verscheen het eerste proefnummer van De
Rosendaalsche Courant. Voorlopig beperkte de uitgever, J. van Poll
Suykerkbuyk, zich tot het uitbrengen van een zondagseditie. De uitgever
richtte zich niet alleen op de gegoede burgerij maar probeerde door het
opnemen van beursberichten en de prijzen van graan- en andere markten
een breed publiek te bereiken. De grootte van het abonneebestand bleek
na een wervingscampagne in iedere geval ruim voldoende om het initia-
tief door te laten gaan. De krant droeg een sterk conservatief-katholiek,
anti-liberaal karakter. Aan het einde van de eeuw verscheen De Grondwet
zoals de krant sinds 1869 heette, enkele keren per week. De krant had
zich toen langzaam een vaste plaats verworven zoals onder andere blijkt
uit de grote toename van advertenties (ook van buiten Roosendaal geves-
tigde firma's en winkels) en de verschuiving van algemene naar plaatselij-
ke nieuws- en berichtgeving.

Wanneer we het karakter van Roosendaal aan het einde van de negen-
tiende eeuw moeten omschrijven, dan moeten we het nog overwegend een
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dorp van forse omvang noemen. Een strikte scheiding tussen wonen en
werken had nog niet plaatsgevonden, hoewel het gebied tussen spoorlijn
en haven met wat goede wil als eerste industrieterrein betiteld zou kunnen
worden. Het aanzicht rond het stationscomplex werd bepaald door expe-
ditiekantoren, logementen en koffiehuizen.

Concentraties van straten met arbeiderswoningen of met woningen voor
de gegoede burgerij waren er op een enkele uitzondering na niet of nau-
welijks. Rijk en arm woonden vaak in elkaars onmiddellijke nabijheid.
Een opeenhoping van kleine arbeiderswoningen bevond zich rond de
rijststijfselfabriek van Heumann. De uit Antwerpen afkomstige koopman
P.F. Craen bouwde rond 1870 een rijtje van zestien arbeiderswoningen
tussen de Havendijk en de Nieuwe Vughtstraat. In het centrum aan de
Markt, de Molenstraat en de Raadhuisstraat bevonden zich achter de.
woonhuizen van de gegoede burgerij de zogenaamde 'gangen' of stegen,
waar de minder gefortuneerden hun onderkomen vonden.

Hoewel Roosendaal een flink inwonertal telde en de mobiliteit niet
meer overeenkwam met die van een dorp, stagneerde de groei in econo-
misch opzicht. Het kleinschalige ambachtelijke bedrijf was overheersend
en de enkele grotere bedrijven die er gevestigd waren, waren landbouwin-
dustrieen. Mechanisatie en nieuwe ontwikkelingen kwamen moeizaam
van de grond. Investeringen kwamen hoofdzakelijk van buiten en of-
schoon er in Roosendaal wel kapitaal aanwezig was, waren de
Roosendaalse kapitaalbezitters nauwelijks bereid hun geld te steken in
nieuwe ondememingen of produktietechnieken. De Roosendaalse groot-
grondbezitter was voorzichtig en nam geen risico's. Hij belegde liefst in
grond en onroerend goed. Alleen in de bietsuikerindustrie - in feite een
landbouwindustrie - was hij bereid te investeren. Meestal ging dit in fami-
lieverband of op basis van sociale relaties.

Ook de ontwikkeling van de infrastructuur bleef op den duur achter. Zo
klaagden zowel de Kamer van Koophandel als de sehippers die op
Roosendaal voeren voortdurend over de slechte bevaarbaarheid van de
Roosendaalse Vliet, maar verbeteringen bleven uit. Aan het wegennet
werd eveneens weinig of geen aandacht besteed. De middenstand was aan
het einde van de eeuw voor haar bestaan voor een belangrijk deel afhan-
kelijk van de omliggende dorpen.

§ 3. Een gesloten samenleving

Rond    1770   was het overgrote   deel   van de bevolking geboren   in
Roosendaal. Een klein gedeelte was alkomstig van elders. Die laatstge-
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noemde groep had de belangrijkste functies in handen. Het waren de be-
stuurders, de schout, schepenen en de gemeentesecretaris. Verder be-
stond deze groep uit de verscheidene ambtelijke of semi-ambtelijke func-
tionarissen zoals de controleurs en ontvangers van de diverse belastingen

en accijnzen, de schoolmeester, de chirurgijn, de notarissen en de predi-
kant. Ze behoorden allen tot de hervormde religie en bekleedden daarin

beurtelings functies als diaken of ouderling. In de Bataafs-Franse periode
werden ze vervangen door vertegenwoordigers van vooraanstaande, wel-
gestelde katholieke Roosendaalse families, die hun aanzien voornamelijk
dankten aan grondbezit.

Veel instroom van buitenstaanders was er in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw niet. Nog in 1850 was ruim driekwart van de bevolking in
Roosendaal geboren, in 1900 was dit ongeveer 60%. Nu zeggen deze cij-
fers op zich nog niet zo heel veel over de aard van de samenleving. De
vraag is veeleer of degenen die van elders kwamen in Roosendaal aard-
den. Hoe werden zij er ontvangen door de gevestigden? Kregen ze een
kans om te integreren of ondervonden ze daarbij juist tegenwerking?
Maakten ze deel uit van die Roosendaalse gemeenschap, participeerden
ze in bestuursfuncties en namen ze deel aan het verenigingsleven en aan
allerlei activiteiten? Kortom, hoe ontvankelijk was de Roosendaalse sa-

menleving voor nieuwe ideeen en gedachten?
Roosendaal was een boerensamenleving. De politieke voorlieden die na

de Franse tijd de dienst uitmaakten, waren grondbezitters en landbou-
wers. In tegenstelling tot hun voorgangers gold voor het merendeel van de
nieuwe bestuurders dat hun gezichtsveld beperkt bleef tot Roosendaal. Ze
waren weinig geschoold en hadden nauwelijks of geen belangstelling voor
gebeurtenissen die zich elders afspeelden. Ze handhaafden hun eigen
esprit de corps. Hun boerenbelangen kwamen op de eerste plaats. Hoewel
de boerenstand in de loop van de eeuw getalsmatig achter bleef bij de an-
dere sectoren van het economisch leven wist ze haar positie te handhaven.

De enkeling die zich als niet-agrarier een plaats venvierf als bestuurder,
was in bijna alle gevallen familie van een bestuurder, die landbouwer of

grondbezitter was. Zo bekleedde de advocaat P.E.A. Janssen, die een neef
was van de grootgrondbezitter P.A.G. van Gilse, ruim dertig jaar de func-
tie van wethouder. Pas aan het einde van de eeuw moesten de landbou-
wers een stapje terug doen ten gunste van de nieuwe middenklasse, maar
ze waren in de raad nog veruit in de meerderheid.

Het is niet zo verwonderlijk dat met een dergelijke bestuurssamenstel-
ling scherpe politieke tegenstellingen lange tijd ontbraken. Principiele
uitspraken of discussies zoeken we tevergeefs. Pragmatisch optreden met
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de hand op de portemonnee was het voornaamste kenmerk van de
Roosendaalse bestuurders. Boerenzuinigheid vinden we overal terug. De
initiatieven liet men graag over aan particulieren zonder dit principieel te
rechtvaardigen of te verantwoorden. Dit geldt voor bijna alle sectoren van
het maatschappelijk leven. Er zijn voorbeelden te over. Of het nu ging om
verbetering van infrastructurele voorzieningen zoals de aanleg van de
spoorlijn, de verbetering van de Roosendaalse Vliet, de bouw van een
nieuw station, de oprichting van een gasfabriek, de aanleg van een water-
leidingnet, de zorg voor het onderwijs, de volksgezondheid of de volks-
huisvesting, het bestuur was moeilijk in beweging te krijgen. Meestal
moest men door hogere bestuursorganen zoals de provincie of het rijk in
beweging gezet worden. Pas wanneer het algemeen belang samenviel met
het eigenbelang wilden de bestuurders in actie komen.5 Eigen belangen
stonden voorop en werden gezien als gemeenschapsbelangen. Sleclits
binnen de bestaande vertrouwde kaders werden vernieuwingen geaccep-
teerd. Zo ontving de cursus landbouwonderwijs als eerste 'onderwijsin-
stelling' een gemeentelijke subsidie. Dit gold eveneens voor de paardrij-
club Vereeniging de Jeugdige Harddravers.

Op landbouwgebied had men in Roosendaal geen problemen met het
doorvoeren van nieuwe technieken en methoden. De eerste organisatie
voor boeren, de Maatschappij van Landbouw, kwam al vrij snel van de
grond, maar werd niet echt een succes. De verklaring daarvoor is niet zo
moeilijk te geven. Het bestuur, gevormd door V. Scholten van Aschat, ei-
genaar van het landgoed Vrouwenhof en de notaris H. Wenning, bestond
uit import-Roosendalers, was protestant en was niet afkomstig uit de boe-
renstand. De oprichting van een afdeling van de Nederlandse Boerenbond
onder leiding van 'echte' Roosendalers, een Van Gilse en enkele verte-
genwoordigers van de boerenstand. was van meet af aan een groot succes.
Bovendien richtte de boerenbond zich in eerste instantie op praktische
zaken die directe voordelen voor de aangesloten leden opleverden zoals
de centrale inkoop van zaaizaden. kunstmeststoffen, et cetera. Enkele ja-
ren later richtten dezelfde initiatiefnemers een boerenleenbank op.

Hoewel Roosendaal een oase van rust leek, bewerkstelligden de econo-
mische veranderingen in de tweede helft van de eeuw op den duur toch
onderhuidse fricties die in het laatste decennium naar buiten kwamen. De

5)  Roosendaalse bestuurders, waaronder burgemeester Schoonheijt maakten forse winsten
met grondaankopen en -verkopen bij de aanleg van de spoorlijn. Overigens liet ook cle
Wouwse burgemeester Daverveldt zich hierin kennen als een echte zakenman met oog
voor de eigen portemonnee. Zie hiervoor: Broos, Ontwikketingen rond het spoorwegstation,
1854-1885.
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aanleg van een spoorlijn en de industrialisering brachten veranderingen
in de Roosendaalse samenleving. Het zwaartepunt van het economisch le-
ven verschoof van de pieken in het oogstseizoen naar de drukte in de win-
termaanden bij de bietsuikerfabrieken. Treinreizigers kwamen aan, dron-
ken een kop koffie in een van de vele koffiehuizen, stapten over op een
andere trein en vertrokken weer. Al die veranderingen - hoe onbeduidend
ze ook mogen lijken - brachten meer dynamiek in de samenleving.
Nieuwe gespecialiseerde beroepen zoals die van kelner, buffetjuffrouw,
stoker, machinist, kantoorklerk, telegrafist, et cetera deden hun intrede.
Ook de groep van zelfstandige ondernemers in de dienstensector, zoals de
expediteurs en handelsagenten, breidde zich uit. Deze beroepsbeoefena-
ren waren van elders afkomstig en kwamen meestal van buiten de provin-
cie. Met hun komst brachten ze ook een andere mentaliteit mee.
Sommigen, zoals het spoorwegpersoneel en de douanebeambten, bleven
slechts korte tijd in Roosendaal en werden dan weer overgeplaatst. De
meesten van die nieuwkomers waren protestant en goed geschoold.

Die veranderingen in de samenleving werden door een groot aantal
Roosendalers, en met name door degenen die de dienst uitmaakten, de
maatschappelijke bovenlaag, als bedreigend ervaren. Bovendien brach-
ten die 'vreemdelingen', zoals ze openlijk genoemd werden, allerlei nieu-
wigheden mee, die niet aansloten op het vermaak en de vrije-tijdsbeste-
ding in een agrarische-ambachtelijk samenleving. Aanvankelijk waren de
vermaken geworteld in restanten van de volkscultuur. Ze bestonden van
oudsher uit herbergbezoek, vastenavondvieringen, specifieke gebruiken
bij huwelijken en overlijdens, kermissen, oogst- en muziekfeesten en uit
liefhebberijen als hand- en kruisboogschieten en kegelen. Pas in het laat-
ste kwart van de negentiende eeuw kreeg de vrije-tijdsbesteding een wat
ander karakter. De gegoede burgerij ging zich onderscheiden van het 'ge-
wone volk' en distantieerde zich van de 'volksfeesten' door 'beschaafder'
evenementen. In de societeiten troffen de plaatselijke notabelen van ge-
lijke stand en gezindheid elkaar. Aan het einde van de eeuw waren er voor
de gegoede burgerij de verenigingen of societeiten van De Unie, Vlijt en
Volharding en Burgerkring. De Unie en Vlijt en Volharding waren ont-
staan rondom de gelijknamige muziekgezelsehappen waarbij De Unie
oorspronkelijk bedoeld was voor de hogere standen maar aan het einde
van eeuw ook leden uit de middenklasse telde. Vlijt en Volharding was
een verzamelpunt voor de meer jongere en liberale gezinde elite. De so-
cieteit Burgerkring, een initiatief van Van Gilse en Van Loon was bedoeld
als exclusief trefpunt voor de hoogste kringen, de gegoede katholieke
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mannelijke notabelen, maar was nauwelijks levensvatbaar en werd dan
ook aan het einde van de eeuw geliquideerd.

Aan het eind van de eeuw ontstond een spanningsveld tussen enerzijds
de gegoede burgerij, de notabelen, met haar eigen cultuur en het'gewone'
volk met haar traditionele vrije-tijdsbestedingen, en anderzijds tussen
Roosendalers en nieuwkomers, de import-Roosendalers. De gesloten
Roosendaalse elite hield bei(le groepen zoveel mogelijk buiten de deur
bijvoorbeeld door ballotagecommissies waardoor een zekere exclusiviteit
gewaarborgd kon worden. Die uitsluiting van import-Roosendalers bete-
kende tevens de uitsluiting van in religieus opzicht andersdenkenden.

Het gevolg was dat de nieuwkomers op het terrein van de vrije-tijdsbe-
steding verscheidene nieuwe verenigingen oprichtten zoals: een roeiver-
eniging, een paardrijvereniging, een gymnastiekvereniging, een scherm-
vereniging, een schaatsvereniging en een fietsclub, waarschijnlijk activi-
teiten die ze vanuit hun vroegere woonplaats meenamen. De reaclie van
de Roosendaalse gemeenschap bestond daaruit dat die initiatieven wer-
den overgenomen maar dan door een vereniging met een rooms-katholiek
karakter. De onderhuidse wrijvingen kwamen via de politiek aan de op-
pervlakte.

§ 4. Lokate politiek en politici: verstrengel(ie belangen

De lokale toplaag bestond in de meeste gevallen niet uit een geheel ge-
sloten groepering maar uit een samenstel van geYntegreerde machtscli-
ques waartussen vioeiende overgangen plaatsvonden. De informele groe-
pen vormden meestal de drijvende kracht achter de machtsuitoefening.
Als we terugblikken op ruim een eeuw Roosendaalse politiek en bestuur-
ders dan blijkt er aan het einde van de negentiende eeuw op politiek-be-
stuurlijk terrein weinig veranderd te zijn. De politieke elite viel groten-
deels samen met de financieel-economische en culturele elite en vormde
naar buiten een hecht front van aan elkaar gelieerde groepen. Pas rond de
eeuwwisseling kwamen de eerste scheuringen in het hechte bolwerk dat
de plaatselijke elite vanaf ongeveer 1800 had opgebouwd.

De periode rond 1800 is cruciaal omdat in die periode een hergroepe-
ring plaatsvond van de politieke toplaag. Door invloed van de politieke
idee van democratisering kwamen de grondbezitters en de grote boeren -
door een overigens grotendeels van bovenaf gestuurd proces - op lokaal
niveau aan de macht. Zij vulden het machtsvacuum op dat na het vertrek
van de 'oude', hervormde bestuurders uit de Republiek was ontstaan.
Politieke en economische macht vielen op dat moment samen. Na 1813
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verstevigden leden van deze plaatselijke elite hun positie doordat ze via
huwelijksrelaties steeds nauwer aan elkaar gelieerd raakten. Ruim de
helft van de bestuurders die in de negentiende eeuw zitting had in de
raad, was door familiebanden met elkaar verbonden. Politieke en finan-
ciele elite vielen steeds meer samen.

Bovendien domineerden de meest aanzienlijke bestuurders ook het
maatschappelijke leven doordat ze zitting hadden in allerlei verenigingen
en instellingen en lange tijd - meestal totdat lichamelijke ongemakken
het onmogelijk maakten - hun functie bleven bekleden. Zo was wethouder
P.A.G. van Gilse jarenlang president van de Vincentiusvereniging terwijl
zijn vrouw dezelfde positie bekleedde bij de Elisabethvereniging.
Bovendien had hij zitting in het armbestuur. Daarmee beheersten de Van
Gilses feitelijk de armenzorg. Door de cumulatie van functies op allerlei
maatschappelijke terreinen bereikten ze een grote machtspositie. Met de
Van Gilses en de Van Loons zijn de twee families genoemd die het meest
hun stempel drukten op de Roosendaalse gemeenschap.

Toeh zijn er belangrijke verschillen tussen deze twee exponenten van
de Roosendaalse negentiende-eeuwse samenleving. De familie Van Gilse
was oorspronkelijk afkomstig uit Baarle-Hertog in Belgie, waar leden van
deze familie decennia lang het burgemeestersambt hadden bekleed. Een
beredeneerd huwelijk met een dochter van de vooraanstaande en gegoede
familie Nieuwenboers accumuleerde hun sociaal kapitaal en bezorgde
hen in Roosendaal dezelfde vooraanstaande positie. Vertegenwoordigers
van deze familie slaagden erin enkele generaties continu op prominente
posten in het bestuur vertegenwoordigd te zijn als burgemeester, raadslid
of wethouder: in de periode  1813 tot  1897 maar liefst 78 jaar. waarvan 25

jaar als burgemeester en 48 jaar als wethouder! De belangrijkste verte-

genwoordiger daarvan. P.A.G. van Gilse, lukte het zijn vermogen aanzien-
lijk te vergroten door tal van uiteenlopende activiteiten. Hij was actief als

grootgrondbezitter en grondexploitant, ondernemer, bierbrouwer, ban-
kier, et cetera. Hij wist in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en zijn po-
sitie als wethouder handig te gebruiken ten eigen voordele. Zijn zonen
waren actief in zijn ondernemingen.

Door de veelheid van activiteiten van de diverse familieleden in allerlei
richtingen werd de. sociale positie van de familie Van Gilse in de loop der
tijd steeds verder uitgebouwd. Machtsbronnen als grondbezit, rijkdom,
aanzien, op functies gebaseerde autoriteit en familierelaties maakten deel
uit van hun sociaal kapitaal. Door die cumulatie van functies en zijn ver-
wantschap aan gevestigde families elders was P.A.G. van Gilse eigenlijk
de enige Roosendaalse bestuurder wiens netwerk zich boven het lokale
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niveau uitstrekte. Zijn vader, J.P. van Gilse, was niet alleen een lokale be-
stuurder maar van 1828 tot 1845 ook lid van Provinciale Staten en vanaf
1839 lid van het college van Gedeputeerde Staten. Franciscus J.H., de
oudste broer van P.A.G. van Gilse, combineerde zijn notarispraktijk met
het lidmaatschap van de gemeenteraad en Provinciale Staten (1839-
1870). Vanaf 1850 was hij lid van Gedeputeerde Staten. Toen hij in 1870
overleed, volgde P.A.G. van Gilse zijn broer op en zat tot 1895 in de
Provinciale Staten.6 Dit sluit aan bij het onderzoek van Elias waar hij con-
stateerde dat netwerken van'oude', gevestigde families slechts tot ontwik-
keling kunnen komen als zij de kans krijgen om enkele generaties lang
machtsbronnen over te dragen die zij als groep gemonopoliseerd hebben.7

De familie Van Loon was, in tegenstelling tot de Van Gilses, niet afkom-
stig uit de bestuurskringen maar uit de boerenstand. Bestuurlijke erva-
ring hadden ze in de achttiende eeuw in Roosendaal slechts mogen op-
doen in het onbeduidende ambt van gemeenteman, een soort wijkverte-
genwoordiger. Zij waren in zekere zin de tegenpool van de Van Gilses.
Gedurende de hele negentiende eeuw bleven ze op een hoofdzakelijk tra-
ditioneel georienteerde manier opereren: als bierbrouwer en als verpach-
ter van gronden, landerijen en verhuurder van huizen. Ook wat familie-
grootte betrof, was er een duidelijk verschil. De familie Van Loon was - in
tegenstelling tot de Van Gilses - klein.  Van elke generatie bleef er uitein-
delijk maar 66n over (zie ook schema 1). Weliswaar werd Emile van Loon
daardoor, zeker na de dood van zijn moeder, de rijkste ingezetene van
Roosendaal, maar hij bleef een man die teveel op het oude vertrouwde en
de nieuwe ontwikkelingen aan zich voorbij liet gaan. Overigens kreeg hij
in zijn persoonlijk leven enkele flinke tegenslagen te verwerken. Binnen
een jaar tijd overleden drie zonen van hem: twee op vier- en tweejarige
leeftijd een dag na elkaar, een jaar later een andere zoon op eenjarige
leeftijd. Zijn enige overblijvende zoon ontviel hem tenslotte op zeventien-
jarige leeftijd door een hartkwaal. Slechts het jongste kind, een dochter,
Maria bleef over. Met het huwelijk van dit enig overblijvende familielid,
Maria van Loon, met de bankier Vincent van Gilse verdween de familie
Van Loon.

6)  Franciscus J.H.M. van Gilse was in 1856 gehuwd met een dochter van mr J.L.A.
Luyben, tweede-kamerlid en advocaat te 's-Hertogenbosch. Zijn schoonbroer, mr A.F.X.
Luyben werd in 1869 door de r.k. Kiesvereeniging voor het district Breda als katholieke
kandidaat voorgedragen. Hij was tweede-kamerlid en advocaat te 's-Hertogenbosch en
later burgemeester. Zie voor deze familie ook: Duijvendak, Rooms, rijk  of regentesk. 97-98
en 327-328.
r)  Elias, De gevestigden en buitenstaanders, 192-193.
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Hoewel rijk en van aanzien lukte het de familie Van Loon niet haar so-
ciaal kapitaal te vergroten bij gebrek aan voldoende familieleden. De hu-
welijken van de Van Loons hadden generatie op generatie slechts een of
twee nakomelingen, waarvan er uiteindelijk maar 66n kind overbleef. Die
kleine familie, de afkomst uit de boerenstand gecombineerd met de bin-
ding aan de eigen Roosendaalse gemeenschap waarin de Van Loons ge-
worteld waren, en hun huwelijken met standsgelijken, zorgden enerzijds
voor een accumulatie van het goed beheerde kapitaal maar waren tegelij-
kertijd hun beperking. Als zodanig vormen zij een scherp contrast met de
Van Gilses.

Die uitgebreide infurmele relaties zoals die in de negentiende eeuw in
de Roosendaalse samenleving voorkwamen, zijn typerend voor een agra-
risch-ambachtelijke samenleving. Hier geldt immers het motto: 'Ons kent
ons'. Er zijn in een dorpssamenleving - in tegenstelling tot de stedelijke
cultuur - weinig formele instituties en puur zakelijke relaties. De bekend-
heid en vertrouwdheid met elkaar en de persoonlijke banden zijn uiter-
mate belangrijk. Daarbij treedt - welhaast vanzelf - een verstrengeling van
belangen op. Eigen belangen zijn identiek aan familie- en daarmee aan
groepsbelangen. En de gemeenschapsbelangen lopen in een agrarisch-
ambachtelijke patroon parallel met die van de grootste groep in een der-

gelijke samenleving: de landbouwers en grondbezitters. Pas op het mo-
ment dat nieuwe groepen door maatschappelijke veranderingen naar vo-
ren treden en willen participeren, treden spanningen op. De normale
reactie daarop is het uitsluiten van de nieuwe groep of het inkapselen
door de initiatieven in een - al dan niet - aangepaste vorm over te nemen.

§ 5. Het evenwicht in overgang

Van Hasselt, Roosendaler van geboorte, bankier en kunsthistoricus, en
een groot aantal jaren actief in het Roosendaalse culturele leven, merkte
in 1948 in een kort historisch overzicht over Roosendaal voorziehtig op,
dat de Roosendaalse geschiedenis zich kenmerkte door

middelmatigheid.8 Die constatering, die hij ontleende aan het ontbreken
van indrukwekkende gebouwen uit het verleden, raakt naar mijn mening
de kern van de zaak. Door de turfhandel groeide Roosendaal in de vijf-
tiende eeuw uit tot een marktcentrum, een middelpunt voor de omliggen-

de dorpen met een nijverheid die meer plaatselijk dan bovenlokaal ge-
richt was met een afzetgebied voornamelijk in de direete omgeving. De
8)  Van Hasselt, 'Historisch en topografisch overzicht', Jaarboek De Ghulden Roos 8 (1948)
29.
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ontwikkeling ging geleidelijk. De bebouwde kom omvatte tot ver in de ne-
gentiende eeuw alleen de Markt, de Kade (Klein-Roosendaal), de
Achterstraat en de Molenstraat. Roosendaal is nooit een bestuurs- of ad-
ministratief centrum geweest, residerende heren zoals de baron van Breda
of de markies van Bergen op Zoom kende de plaats niet. De tastbare aan-
wezigheid van indrukwekkende overblijfsels uit een rijk verleden zoals

bijvoorbeeld een grote kerk of een Markiezenhof te Bergen op Zoom of het
Kasteel te Breda ontbreekt. In Roosendaal is nauwelijks een belangrijk
historisch monumentaal gebouw in de oorspronkelijke vorm zichtbaar
aanwezig. Slechts de achttiende-eeuwse pastorie van de norbertijnen aan
de Molenstraat is in enigszins gewijzigde vorm behouden gebleven. Van
de r. k. kerk aan de Markt is enkel de toren van oudere datum. De kerk zelf
werd in de jaren 1830-1839 als waterstaatskerk herbouwd. Het oudste
openbare gebouw, het raadhuis aan de Markt, werd in 1572 grotendeels
door brand verwoest. Hoewel de grondvorm gehandhaafd bleef, werd de
aankleding diverse keren gewijzigd. In 1974 werd het gebouw 'terugge-
restaureerd' naar de situatie aan het begin van de negentiende eeuw.

Doordat in Roosendaal de confrontatie met het verleden ontbreekt, wat
zich niet enkel in de gebouwde omgeving manifesteert maar ook door het
ontbreken van figuren van bijzondere importantie, is het niet ondenkbaar
dat zich een zeker minderwaardigheidscomplex ontwikkelde ten opziehte
van de steden Bergen op Zoom en Breda. Overigens heeft de plaats voor
sommigen toch een bepaalde charme. Claudius Prinsen, die van 1932 tot
1947 burgemeester van Roosendaal was, verwoordde zijn liefde voor
Roosendaal - met een verwijzing naar het ontbreken van 'historie' - als
volgt:

"Gij hebt geen tinnen en geen torens,
U schutten wallen noch kasteel,
Gij roemt niet op een oud historie,
maar mij schonkt gij zoo eind'loos veel. -9

De hierboven geschetste middelmatigheid lijkt in alle opziehten inder-
daad het belangrijkste kenmerk te vormen van de Roosendaalse geschie-
denis. Het ontbreken van scherpe tegenstellingen maar ook van initiatie-
ven, de verstrengeling van eigen, groeps- en gemeenschapsbelangen, het
onderhands regelen en 'gladstrijken' van zaken, het conservatisme en het
strikt katholieke karakter, zo kan de Roosendaalse samenleving in de ne-
gentiende eeuw in een zin het treffendst getypeerd worden.

D 'Aan Roosendaal'. Gedicht van Claudius Prinsen, geschreven tijdens zijn verblijf in het
intemeringskamp te Sint-Michielsgestel in augustus 1942. Dit vers vormt de begin- en
eindstrofe.
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Twee perioden zouden we als strategische omslagpunten kunnen betite-
len. Het eerste moment vormt de Bataafs-Franse periode, het tweede de
periode van cirea 1880 tot ongeveer 1895. In deze twee perioden, en met
name in het laaiste tijdvak, vonden de meest ingrijpende veranderingen
plaats die zich over bijna alle terreinen van het maatschappelijke leven
uitstrekten.

Rond 1800 deden politiek-bestuurlijke vernieuwingen hun intrede. De
macht kwam in handen van een nieuwe groep, voortkomend uit de lokale
samenleving, de boeren, die het door de hoge landbouwprijzen voor de
wind ging. In de tweede periode traden de onderhuidse spanningen aan
de oppervlakte. De afstand tussen rijk en arm was in de tweede helft van
de negentiende eeuw sterk toegenomen. Een kleine maatschappelijke bo-
venlaag, nauw aan elkaar gelieerd, domineerde op sociaal-economisch,
politiek en cultureel gebied. De lokale overheid zag haar takenpakket,
vooral ook door bovenlokale wet- en regelgeving, toenemen. De economi-
sche veranderingen brachten een andere mentaliteit en botsten met de
gangbare opvattingen, normen en waarden van de heersende elite.
Nieuwkomers wilden een gelijkwaardige plaats in de Roosendaalse sa-
menleving maar werden genegeerd. De economie stagneerde in de laatste
decennia, wat de problemen alleen maar vergrootte. Kortom, de oude
structuur zoals die vanaf 1813 was opgebouwd en in de loop van de eeuw
verder was uitgegroeid, kraakte in haar voegen.

De komst van de nieuwe en nog jonge, 31-jarige burgemeester Coenen in
1893 die van elders afkomstig was, de oprichting van een lokale rooms-ka-
tholieke kiesvereniging door de Van Gilses, het ontslag van Emile van
Loon als wethouder in 1895, het vertrek van P.A.G. van Gilse in 1897, die
bijna een halve eeuw wethouder was geweest, de intrede van de protestant-
se boomkweker Heerma van Voss als representant van de import-Roosen-
dalers of 'kiezers-vreemdelingen' zoals ze zichzelf noemden, ze vormden
de eerste tekenen van een overgang naar een andere samenleving, waarin
plaats gemaakt moest worden voor nieuwe opvattingen en ideeen.

De uitgangspositie van Roosendaal in de negentiende eeuw was goed.
De landbouw was modern en goed ontwikkeld. Er was een goede infra-
structuur met een haven, goede doorgaande wegverbindingen en al heel
snel een spoorwegverbinding. Enkele grote industrieen vestigden zich en
er was potentieel voldoende kapitaal en arbeid aanwezig. Toch stagneerde
de ontwikkeling op een gegeven moment omdat visie en initiatieven uit-
bleven. De Roosendalers slaagden er niet in verder te kijken dan hun ei-
gen woonplaats en lieten de ontwikkelingen van buitenaf over zich heen
komen.

321



SOMMAIRE

Dans cette stude nous nous sommes propose d'esquisser pour la p6riode
qui van de 1770 jusqu'& 1900 environ, le processus de transition qui a
conduit une communaut6 de type plut6t rural et artisanal vers une soci6te
urbaine. Il ressort de cette etude que certains changements s'6tant mani-
fest6s d'abord dans un terrain bien d6termine de la vie sociale n'ont pas
manqu6 de se  percuter d'emblee en d'autres domaines de la vie de so-
ciam. Enfin nous avons essayd de tracer le developpement specifiquement
caract6ristique dans ce domaine pour Roosendaal.

Voici comment nous avons con u ce livre. Dans le premier chapitre
nous avons trac6 le cadre historique g6n6ral, t6moin des ddveloppements
importants internationaux, nationaux et r6gionaux avec r6percussion sou-
vent consid6rable jusque sur le niveau local. Ce chapitre forme done la
base historique de notre expose. Les principales figures et institutions y
sont sommairement pr6sent ies sur la scbne. Les chapitres deux h sept
constituent 1'6pine dorsale de ce travail; nous y traitons des divers aspects
sociaux. Le chapitre deux nous introduit dans la probl6matique du d6ve-
loppement spatial. Les chapitres trois et quatre concement respective-
ment les changements dans les domaines ddmographique et Sconomique.
Les rapports sociaux, les rapports mentaux-culturels ainsi que la gestion
et la politique trouvent leur place dans les chapitres cinq, six et sept.
Tous les chapitres nous invitent h inssrer les svenements dans le contexte
de leur temps. Le chapitre huit enfin veut nous donner une analyse
synth6tique et englobe par lh, les chapitres pr6c6dents.

Comment s'est ddroul ie cette transition de sociate rurale en sociate ur-
baine A Roosendaal?

Roosendaal connut un v6ritable boom ddmographique. C'est surtout
pendant la seconde moitie du dix-neuvibme si5cle que nous assistons A
une croissance importante du taux de la population avec une augmenta-
tion de plus d'un et demi pour-cent.  En  1795 on comptait 80 habitants par
km2' en 1850 on passait dejA h 108 et en 1900 le d6veloppement avait
progresse jusqu'h 240 habitants par kmz. Au seuil du vingtieme si8cle,
Roosendaal s'inscrivit parmi les villes provinciales de grandeur moyenne
en ce qui concerne le nombre d'habitants.

La transition demographique, le passage d'une mortalit6 et d'une nata-
lit6 6lev6es vers la r6gression des dec&s d'abord, se manifeste h
Roosendaal aux environs de 1880. Quelques ddeennies plus tard, aprbs
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1900, la natalit6 connait h son tour son d6clin. Le surplus de naissances
par rapport au nombre de ddc63 r6sultait en une croissance naturelle de la
population. Ajoutons A cela une balance positive dans le domaine de l'im-
migration, et l'on comprendra aissment que le taux d'habitants augmen-
tait de fa on permanente. Ce n'est qu'A partir de la derni5re ddeennie du
dix-neuvitme siecle que le flux d'immigres atteignit sa saturation. Le plus
grand nombre des immigres etaient jeunes, celibataires et appartenaient A
la cat6gorie des ouvriers non qualifias.

L'affluence d'immigr6s venus s'installer h Roosendaal, 6tait une conse-
quence directe des changements 6conomiques de la seconde moitie du
dix-neuvibme si5cle. Longtemps, jusqu'aux environs de 1850, l'agricultu-
re etait demeuree le moyen de subsistance par excellence. Apras, l'essor
est r6serv6 aux secteurs non agraires. D6jh h la fin du dix-huiti5me siScle
toutes les terres disponibles Staient utilis6es de fa on optimale h la cultu-
re de plantes foul:rag5res. Les longues friehes ou foisonnaient les bruybres

appartenaient au pass6. L'61evage, lui aussi, jouait d6jh un r6le important
pendant la premitre moitie du dix-neuvibme sibele. La crise agricole de
la fin du sibele, a poussd les agriculteurs A se tourner vers la culture de
produits A prix stable et h 1'6levage, plus particulibrement l'engraissement
de porcs et de veaux. Dans les ann6es 1885 h 1910, le nombre de petites
entreprises connut un s6rieux essor.

Dans la seconde moiti6 du dix-neuvitme sitcle, la structure 6conomi-
que se transforma. L'importance de l'industrie augmenta et en 1890 la
plupart des gens y trouv5rent leur moyen de vivre. Vers le d6but de ce sit-
cle, le secteur tertiaire des services occupait la premitre place sur le
marchd de l'emploi. L'agriculture 6tait rebutde A la dernibre.

La construction du chemin de fer et l'implantation de trois usines de
betteraves sucribres la d6cennie suivante ont activ6 1'6conomie locale qui
jusqu'alors 6tait surtout ax6e sur l'agriculture. Quand vers 1870 une ami-
donnerie vint s'6tablir A Roosendaal, l'industrialisation paraissait seule-
ment une question de temps. Les quatre fabriques procuraient du travail
sor A un grand nombre d'ouvriers. En plus les entreprises de betteraves
sucritres fournirent du travail compldmentaire aux cultivateurs pendant
la p6riode hivernale.

Le developpement si prometteur au dabut, croupit. De nouvelles et plus
grandes entreprises tardtrent A venir malgr6 la pr6sence d'une excellente
infrastructure. L'industrie, sauf les entreprises pr6cit6es, comptait A la fin
du siacle pr6c6dent uniquement de petites manufactures dans lesquelles
le patron, assist6 d'un ou de deux domestiques, accomplissait le travail.
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Par suite de cette structure d'entreprise inadaptee aux circonstances, la
m6canisation d inotait le meme earactbre miniature.

Les principales entreprises furent financdes avec de l'argent provenant
d'6trangers. Souvent il s'agissait d'entrepreneurs belges, tels les
Heumann de l'amidonnerie, les Castelot et les Schul. propridtaires des
usines du meme nom. Les investissements provenaient surtout de 1'6tran-
ger, bien que le capital ne fit nullement defaut A Roosendaal. Mais les ca-
pitalistes autochtones ne desirbrent pas investir dans de nouvelles entre-

prises ou de nouvelles techniques de production. Les grands propri6taires
restbrent prudents, 6vitant tout risque. Ils pr if6rhrent investir seulement
en terres et en biens immeubles. Uniquement dans la fabrique A bettera-
ves sucrihres - en fait une entreprise agricole - consentirent-ils h placer
de l'argent. D'habitude cela se faisait dans le cadre familial ou A cause de
relations sociales.

A la fin du sitcle le nombre d'emplois disponibles dans l'industrie 6tait
insuffisant pour procurer du travail h la population active toujours crois-
sante. 11 fallait chercher du travail ailleurs, loin de Roosendaal.

En ce temps le secteur des services connut bien une expansion assez

notable, ainsi les institutions bancaires et de credit, quelques agences
commerciales et les services publics tels que la douane, la poste et la t616-
graphie. L'avancde du secteur des services doit son essor h un petit nom-
bre de personnes hautement qualifiees qui Staient venues s'6tablir h
Roosendaal.

La grande affluence de nouveaux habitants provoqua de gros probkmes
de logement. Les autorit fs locales se souciaient fort peu de cette situation
ce qui incitait des particuliers par ci par lh h se charger de la construction
de maisons bon marche qu'ils louaient ensuite parfois en partie. Les plus
ddmunis, incapables de se fournir un abri, pouvaient tout de meme comp-
ter sur l'aide des autorit6s qui, grace h un service de maisons pour pau-
vres, leur procuraient un logis. A la fin du dix-neuvitme si5cle une grande
partie de la population se trouvait lamentablement log6e. Au meme mo-
ment surgissaient sur la Grand-Place et dans la Molenstraat (rue du
Moulin) de magnifiques immeubles h l'intention de la bourgeoisie aisee.

Il est clair que le mauvais logement avait des r6percussions dans le do-
maine de l'hygibne. La mortalitd des nourrissons prenait des proportions
alarmantes. Ce n'est qu'au d6but de ce sibcle que la situation s'amsliora.
Les soins de sante etaient principalement confies h la congr6gation des
soeurs p6nitentes- collettes. Elles se depensaient dans l'h6pital en pro-
diguant des soins aux habitants catholiques. L'administration communale
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6tait fort reticente en ce domaine et prenait seulement des mesures en cas
d'epid6mies. Le soin pour l'hygiane publique se limitait h surveiller la
propret6 des rues, h r6colter les ordures m6nag&res et les flces, suivant un
systtme de concession. L'installation d'un r6seau de conduites d'eau 6tait
le resultat d'une initiative priv6e et ne connut la coop6ration de la com-
mune qu'apr  une campagne de signatures organisee par les habitants et
encore fallut-il d61ib6rer murement des mesures A prendre.

Une m6me retenue 6tait de vigueur en ce qui concemait l'enseignement
communal ou faut-il parler de d6faut d'enseignement. L'initiative en ce
domaine 6tait aimablement ce(lee aux congregations religieuses ensei-
gnantes. L'offre d'enseignement 6tait done fort limit6e.

Roosendaal pouvait franchement s'appeler une communaut6 rurale. Les

responsables politiques en fonction aprbs la p6riode fran aise apparte-
naient h la classe des grands propri6taires et des cultivateurs. Ils 6taient

peu instruits et ils n'avaient pas ou peu d'int6rOt pour les 6v6nements qui
se ddroulaient ailleurs. Ils ddfendaient leur propre 'esprit de corps'.Il n'est
nullement 6tonnant qu'avec une telle gestion administrative les opposi-
tions politiques aient longtemps fait defaut. Les initiatives etaient volon-
tiers cadaes par l'administration aux particuliers - souvent des 6trangers -
sans pour autant justifier cette fa on de faire ou d'en rendre compte. Ceci
valait dans presque tous les secteurs de la vie sociale. Les intdrets person-
nels ou de groupe prevalaient et Staient consider6s comme des intdrets
gen6raux. Les changements r inovateurs 6taient limit6s et s'inscrivaient
toujours dans le eadre social immuable de vigueur h Roosendaal.

Bien que Roosendaal par· t une oasis de repos et de paix, les change-
ments 6conomiques de la seconde moitie du sibcle causerent h la fin des
frictions sous-cutandes qui pendant la dernibre decennie se manifestbrent
ouvertement. L'amenagement du chemin de fer, l'industrialisation, l'af-
fluence d'Strangers, metamorphoserent la vie sociale A Roosendaal. Tous

ces changements - quelqu'insignifiants qu'ils puissent paraitre - injecte-
rent un dynamisme nouveau dans la vie sociale. Bon nombre d'habitants
de Roosendaal, surtout ceux qui travaillaient dans les services, 1'61ite de la

ville, regard6rent ces changements d'un mauvais oeil. En outre les 'etran-

gers', c'6tait alors la fa on d'indiquer les allochtones, apport rent pas mal
de nouveaut6s qui s'inseraient difficilement dans les habitudes rdgissant
les loisirs et les divertissements d'une soci6t6 rurale et artisanale. A la fin
du siacle naquit une tension entre d'une part la bourgeoisie fortunee, les
notables, avec leur culture particuliere, et les gens ordinaires avec leurs
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loisirs traditionnels, et d'autre part entre les autochtones et les nouveaux
venus, les 6trangers import6s.

L'6lite de Roosendaal, une caste renfermee sur elle-m6me, tenait les
deux groupes bien h 1'6cart. Cette exclusion des allochtones signifiait aus-
si, du point de vue religieux, l'exclusion des h6t6rodoxes. Les frictions au-
trefois sous-jacentes se manifestaient maintenant ouvertement dans la po-
litique. S'il nous fallait tracer le portrait de la sociata de Roosendaal au
dix-neuvibme si&cle. nous serions tent6s de la periphraser de la fa on sui-
vante:

- l'absence d'une disparit6 prononcde, mais aussi manque d'esprit d'ini-
tiative;

- l'enchevetrement des interets personnels  et des interets du groupe  ou
de la soci6t6; les petits arrangements h l'amiable ayant prds, ance sur
toute conformit6 aux prescriptions 16gales;

- le conservatisme fundamental ainsi que le catholicisme intransigeant.

Nous serions aussi enelins h indiquer deux periodes charniJres. Citons
d'abord la periode batave-frangaise, et ensuite la p6riode allant A peu pras
de 1880 h 1895. Pendant ces deux 6pisodes de l'histoire, et surtout pen-
dant la derni5re pdriode, nous assistons aux bouleversements les plus si-
gnificatifs ayant marqu6 leur sceau dans presque tous les domaines de la
vie sociale.

Vers 1800 des innovations politiques et administratives firent leur che-
min. Le pouvoir tomba aux mains d'un nouveau groupe social, issu de la
communautd locale, des proprietaires fonciers et des agrieulteurs. La se-
conde periode voit les rivalit6s sous-jacentes apparaitre au grand jour.
L'ecart entre riche et pauvre avait atteint des proportions demesur6es
pendant la seconde moiti6 du dix-neuvitme sibele. Une petite caste domi-
natrice dont les membres etaient apparent6s entre eux, 6tablissait son
emprise sur le commun des mortels et ceci sur le plan social, politique,
6conomique et culturel. Les responsables au niveau local se virent in-
vestis de tAches plus nombreuses par suite d'un accroissement de mesures
1(igales et r iglementaires 6manant des autorit6s rdgionales et nationales.

Les changements Sconomiques engendr&rent une mentalit6 nouvelle
qui heurtait les conceptions, les normes et les valeurs courantes de la
classe 61itaire au pouvoir. Les nouveaux venus, souvent m6pris6s par les
gens de Roosendaal, exigeaient (lans la ville une place 6quivalente h celle
octroyee aux autochtones dans la vie sociale de Roosendaal. Comme 1'-
6conomie stagnait pendant la derni6re d6cennie du dix-neuvibme siecle,
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les problbmes sintensiftirent. Bref, la vieille structure con ue depuis
1813 et 6laboree depuis lors, craquait sur ses fondements.

En guise de conclusion nous pouvons dire qu'au depart l'avenir pour
Roosendaal au dix-neuvibme sibele s'annonga prometteur.

- L'agriculture s'etait appropri6 les methodes modernes approuvees.
Roosendaal disposait d'une bonne infrastructure soutenue par un port,
un rdseau routier excellent et tri s tot d6jh un chemin de fer.

- Quelques grandes industries s'y 6taient fort heureusement implant6es.
Ajoutons h tout cela que Roosendaal disposait d'un capital potentiel
suffisant et pouvait compter sur la main-d'oeuvre necessaire.

- Malheureusement le developpement s'est arret6 h un moment donne
suite h un manque de vision et d'initiative de la part des responsables.

- Quant aux habitants de Roosendaal, ils n'ont jamais reussi h elargir
leur horizon au-delh de leur petite localite. Ils se sont toujours con-
tentes de subir les d6cisions imposees par des atrangers faute de dis-
poser eux-m6mes de l'imagination requise pour mener une politique
ad6quate.
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BULAGEN

Bijlage l:   Beroepsktassen 1821,1850,1889 en 1899
1821 1850 1889 1899
M V M V M V M V

XVII Landbouw 393 187 615 379 1.063 341 1.060 305
XVIII Visserij, jacht                   -            - 5 -4 -3-
I Glas, steen, kalk                    1          - 2 -7 -4-

II Boekdrukkerij                   -        - 1 - 17 1    17     -

III Bouwbedrijven                46         2 87 - 330 - 364 -
IV Chemie 3 2 3-2 -6 2
V Houtbewerking               15        - 19 - 65 -   87     1
VI Kleding, reiniging            70       42       38       38       70     132       82     223
VII Kunstnijverheid                -         -         - 2 -7 94
VIII Leerbewerking            77       3 84 - 132 -   132     1

X Metaalbewerking              29         2 41 1 102 -   116     -

XII Scheepsbouw, rijtuigen 11 - 11 - 18 -    16     -

XIII Instrumenten                5         - 7 - 26 -    33     -

XIV Textiel                         68     213       58       11 9 -9 2
XV Olie, vet, zeep, verlichting -          - - -8 -9-
XVI Voedings- en
genotmiddelen  53 4 78 4 568 111 691    91

XIX, XXIII, XXIV Handel    68       36       85       43     187       77 267 116

XX Verkeer 64 12 103 9 568 23  688   63
XXI Bank-, kredietwezen        -         - - -4 -   42     1
XXV Vrije beroepen              17          1 20 1 38 1    26     1

XXVI, XXX-XXXII Over-
heidsdiensten, onderwijs      20         1 32 4   100   30 166 189

XXVII Huiselijke diensten - 133 -  288   21  276   11  395
XXXIV Geestelijken              9         - 10 1    31    10   28     -
XXIV (Losse) Arbeiders 346 127 475 248 134 8   204     -

XXV Gepensioneerden,
renteniers     79 262 9    12 3 -    10     -

Totaal 1.374 1.027 1.783 1.041 3.507 1.017 4.080 1.394
Bron: bevolkingsregisters 1821 en 1850, CBS, beroepstellingen 1889 en 1899
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Bijlage 2: Aantal 7abrieken'en daarin werkzame arbeiders 1816

Fabrieken en trafieken Aantal Aantal werklieden
Hoedenmakenjen                         2
Brouwerijen                               6                                         6
Bier-/azijnbrouwerij                     1
Looierijen                                  7                                         4
Messenmakerijen                         2
Olieslagerij                                1                                         1

Bron: enqu6te 1816

In een aantal kolommen werd een overzicht gegeven van de toestand
van de bedrijven. Van de fabrieken en trafieken (kolom 1) werd vermeld
hoeveel er van elk gevestigd waren (kolom 2), het totaal aantal werklieden
dat er werkzaam was (kolom 3), het gemiddelde dagloon (kolom 4), de
voormalige staat van de bedrijven (kolom 5), de huidige staat (kolom 6),
de plaats van bestemming van de vervaardigde produkten (kolom 7), de
ondervonden belemmeringen (kolom 8) en de middelen tot verbetering
(kolom 9). In deze bijlage is alleen overgenomen het aantal fabrieken en
trafieken met het aantal daarin werkzame arbeiders.

De olieslagerij bestond nog maar twee jaar en de bier- en azijnbrouwerij
vier jaar. De voormalige staat werd bij de overige bedrijven gekenschetst
als "in een redelijke staat", de tegenwoordige staat beschreef men "als
voorheen". De produkten van de genoemde bedrijven werden afgezet in
de gemeente en in de omliggende plaatsen. Het gemiddelde loon bedroeg
12 stuivers per dag voor een volwassen arbeider.

Naast de bedrijven die in de bovenstaande tabel genoemd worden, ver-
meldt Brugmans nog twee windmolens en een in een redelijke staat verke-
rende watermolen, met in totaal drie werknemers. Het jaarloon van de
daarin werkzame arbeiders bedroeg f 90,-.
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Bijlage 3: Aantal &/abrieken' en daarin werkzame arbeiders 1820

Fabrieken en trafieken Aantal Aantal werklieden

Bier-/azijnmakerij                        1                                             2
Brouwerijen                             7                                        12
Grutterijen                             13                                        13
Hoedenmakerijen                       3                                         8
Honingzeemderijen                     3                                         6
Kaarsenmakerij                         1                                          1
Kantwerkerijen thuiswerk 60 vrouwen en 120 kinderen
Korenmolens                                    3                                                    6
Leerlooierijen                           7                                         8
Lijmkokerijen                           3                                         7
Messenmakerijen                       3                                         3
Mouterijen 7 meestal een knecht
Olieslagerij                              1                                         3
Schoenmakerijen                       2                                         8
Veenderijen                             2                                         6
Bron: enquAte 1819

Vragen bij deze enquete waren: de soort 'fabrijken en werkwinkels' (ko-
lom 1), bijzonderheden (kolom 2), het aantal bedrijven van elke soort (ko-
lom 3), of deze geheel of gedeeltelijk door werktuigen werden aangedre-
ven (kolom 4), het aantal werklieden (kolom 5), het gemiddelde loon (ko-
lom 6), waarheen de vervaardigde produkten gingen (kolom 7 voor 1814
en kolom 8 na 1813), de toestand voor 1814 (kolom 9), indien voordelig
waardoor (kolom 10), indien nadelig waardoor (kolom 11), de toestand ge-
durende 1814-1816 en de toestand gedurende 1817-1819 (kolommen 12
en 13), indien voordelig waardoor (kolom 14), indien nadelig waardoor

(kolom 15), de toestand op 31-12-1819 (kolom 16), indien voordelig waar-

door (kolom 17), indien nadelig waardoor (kolom 18) en middelen tot ver-
betering van de toestand (kolom 19).
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Bijlage 4: Aantal 7abrieken'en daarin werkzame arbeiders 1843

Fabrieken, trafieken, e.d. Aantal Aantal werklieden
Volwassen Kinderen

Behangers                               2
Bierbrouwers                                6
(Blauw)verver                             5
Blikslager                               1
Boekbinder                                      1
Borstelmaker                                    1
Broodbakkers                                 17
Goud- en zilversmeden                        3                                 4                                 2
Grutters                                         13
Hoedenmakers                              2                            4
Hoefsmeden                                10                            6                            1
(Was)kaarsenmakers                     5
Kleermakers                                19                            1                            2
Koper- en blikslagers                           5                                                                     1
Korenmolen                                  1                            5
Kuipers                                     4
Leerlooierijen                           7                        3
Lijmkoker                                  1
Linnenwevers                                 21
Mandenmakers                                 2
Messenmakers                                  2
Metselaars                                    7                            2
Mutsenmaakster                               1
Olieslagerij                              1                        2
Petjesmaker                               1
Regenschermmaker                     1
Rietdekker                                      2
Scheepstimmerman                     1                        2                        1
Schoenmakers                             42                          15                            1
Schrijnwerkers                            2                          1
Slagers                                   6
Steenbakker                                  2                            6
Steenhouwer                                 1
Stoelenmakers                                  2
Strohoedenmaker                              1
Timmermannen                            21                            1                            1
Touwslager                              1
Uurwerkhersteller                          7
Totaal                                                                      52                            9

Bron: enqutte 1843
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Bijlage 5:   Lijst van de 100 hoogst aangeslagenen in 1813
NAAM BEROEP ADRES AANSLAGIN BUZONDERHEDEN

FRANSE FRANCS

Motman, G.W. van rentmeester Landfort 1451,75
Timmermans en van der Sleegen Brussel 1370,68
Nieuwenboers, wed. A.F.
geb. A. van Weel rentenier    C 27 1125,25 notabele

Weel, C. Janse van particulier A 68 585,94 notabele conseil
municipal

Ursel, wed. D. van
geb. A. van der Ouderaa koopman C 20 584,84 notabele

Kerstens. wed. P.

geb. M. Hoppenbrouwers E 22 439,29

Segers, N. rentenier    C 22 402,69

Aarden, C. landbouwer  M 57 367,55 conseil municipal
Wezel, J. van landbouwer  H 35 367,51

Weel, wed. M.C. van
geh. H. Schoenmaekers particulier A 74 367,51 notabele

Hilst, J.R. van apotheker A 18 356,50 conseil municipal

Weel, mr Henri en Christine van Brussel 341,96
Rooij, J. van winkelier A 70 341,46 conseil municipal

Aarden, G. landbouwer  0 13 341,32

Huibs, wed. C. geb. A. van de Riet landbouwer    G 9 339,53
Inneveld, wed. P. van geb. C. Vos landbouwer    K 16 336,87 notabele
Raets, wed. Chr. geb. Uitdehaag landbouwer N 19 323,38
VOS, C. landbouwer L 7 312,51
Degenaers, Marie en Elise Antwerpen 309,83
Kuijpers, J. herbergier B 139 291,92

Denisse, J. landbouwer  L 27 290,28
Gastel, A. van 289,83
Molenschot, J.F. glazenier C 87 287,37

Heijst, S. van landbouwer  H 21 280,81

Timmermans, wed. geb. Schaluijne particulier A 94 262,37

Weel, J. van rentenier    C 30 261,39
Jongeneelen, J.A. jr. landbouwer  F 8 258,09

Broos, M. en J. van Osta landbouwer M 14 257,13
Kerstens, F. landbouwer  H 38 254,34

Loos, wed. M.A. geb. Simons landbouwer    H 16 252,62
Eijmberts, L.C. bestuurder Breda 246,98
Boghout, C. schoenmaker B 15 236,75
DesChamps, A. Romboutse koopman B 101 236,69
Potters, C. Janse landbouwer      K 1 7 231,88 notabele
Dogge, wed. A. Rochusse landbouwer  I 8 230,05

Greef, J. de landbouwer     B 111 225,62
Molenschot, P. landeigenaar A 86 224,42
Smeekens. H. koopman A 14 223,76

Molenschot, A. rentenier      B 131 219,76
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NAAM BEROEP ADRES AANSLAG IN BUZONDERHEDEN
FRANSE FRANCS

Heijbeeke, J. van landbouwer  N 4 218,41

Rutten, C.A. geb. Molenschot Rotterdam 217,69
Hellemons, wed. N. Oudenbosch 208,36
Panneboeter. G.W. maire B 122 205,87 maire

Toij. erven J. du 205,29
Vreugde, C. landl,ouwer  F 37 204,90
Waal, G. de landbouwer  K 12 202,55
Kerstens. wed. J. geb. B. van Meel landbouwer   H 20 202,40
Wijnoxbergen, Lucie van particulier A 65 201,53

Eekelen, C. van particulier B 56 198,41

Hal, wed. L. van geb. de Bruijn koopman A 75 198,37 notabele

Uitdehaeg, A landbouwer  K 13 193,64

Quakkelaer, H. hierbrouwer A 21 192,32
Huberts, Pauline (e.v. M. Gielen) landbouwer   M 50 188,07
Engelen, M.C. landbouwer M 54 187,89
Oers. P. van landhouwer F 4 187,20
Loon, C.J. van bierbrouwer A 94 186,34
Sanders, wed. J. geh. de Bruijn WOUW 185,30
Huibregts, wed. C. geb. M. Vos 183.54
Convent van Oosterhout Oosterhout 183,11
Vos, M. Gerritse landbouwer  K 8 180,73

Bruijn, L. de wagenmaker B 87 180,57
Mouwen, wed. N. landbouwer  N 29 178,71
Weel, A.C, van landeigenaar A 32 172.49
Fercken. wed. J. geb. Schadden Bergen op

Zoom 170.36
Bergh, J. van den koopman A 80 164,93

Mies, Dimphena B 32 163.28

Mulders. J. particulier A 19 161,74

Christiaense. J. landbouwer   N 11 160.63
Hubert, H. koopman A 12 159.75

Eekelen. P.W. van bierbrouwer N 35 159,49
Loos, M.G. landbouwer N 5 159,34 conseil municipal
Jels, p.J. Oudenbosch 155.79
Pauwels, H. landbouwer  G 13 154.86

Gogh, J.G. van slager B 88 154,85

Anthonisse, wed. A. geb. Loos landbouwer L 16 153.12

Simons, D.P. landbouwer L 3 147,98
Dongen, J. van landbouwer H 12 146,65
Bruijn, C. de bierbrouwer G 12 146,32
Goderie, A. landbouwer     M 1 1 144,91
Domen, J. landbouwer  0 38 144,68

Luisterburgh, A. landbouwer  I 2 143,78

Schoonen, A. landbouwer  I 16 142,22

Meussen, wed. C. geb. Havermans B 32 141.94

Dekkers, P. landbouwer  G 32 141,56
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NAAM BEROEP ADRES AANSLAG IN BIJZONDERHEDEN
FRANSE FRANCS

Jongeneelen, M. landbouwer  M 63 138,17

Uitdehaeg, H. landbouwer  0 21 138,12

Smeijers, P. landbouwer  N 42 137,40
Domburg, C. van landbouwer  F 55 137,19

Luisterburgh, C. landbouwer H 8 137,09
Tilburg, J.A. van 135,33
Loon, C. van landbouwer  F 48 134,40

Raaijmakers, A. gemeente-
ontvanger B 130 130,02

Heijden, D. van der landbouwer      M 1 7 128,67
Agtmaal, H. van landbouwer      G 1 5 128,21
Heijst, wed. C. van geb. Vos landbouwer M 8 127,86
Mouwen, J landbouwer  N 29 123.81

Timmermans, wed. geb. van Pelt particulier B 21 122,90

Potters, A.J. landbouwer G 7 122,27
Riet, J. van der landbouwer  E 22 121,31
Brouwers, M. landbouwer  N 46 121,02

Bron: Liste de cent personnes les plus imposees des contributions fonciere, personnelle, mobi-
laire et portes et fenetres, 1813.
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Bijlage 6:   De 24 hoogst aangeslagenen in de hoofdelijke aanstag in 18211

Naarn Beroep Aanslag Index Adres Leeftijd Geboorteplaats
Gilse, J.P.van burgemeester 66 526 C 27 40     Baarle-Hertog (B.)
Inneveld, wed.
Pieter van (C. Vos) landbouwer  57 455 K 16 63 Roosendaal
Potters, Cornelis landbouwer  57 455 K 17 77 Roosendaal
Weel, Cornelis Janse van particulier  56 447 A 68 78 Roosendaal
Weel, wed. M.C. van
(H. Schoenmakers) particulitre  56 447 A 74 70 Waspik
Aarde, Comelis landbouwer  54 431 M 57 68 WOUW
Aarde, Gerard landbouwer  54 431 0 13 57 Roosendaal
Broos, Marijn landbouwer  54 431 M 14 84 Roosendaal
Smeekens, Hendrik winkelier  54 431 A 14 65 Bragt
Ursel, erven D. van
(P.N. van Ursel) kooprnan 54 431 C 20 48 Roosendaal

HUst, wed. J.R. van
(C.J. Moerina) particuli&re

(echtgenoot was
chirurgijn/apotheker)  53 423 C 30 57 Roosendaal

Jongeneelen.
Jan Adriaanse landbouwer  50 399 F 8              80                   Roosendaal
Vos, wed. Comelis
(A. Beusen) landbouwster  50 399 L 7 64 Essen (B.)
Kerstens, Frans landbouwer  48 383 H 38 63 Roosendaal
Mertens, Joseph molenaar  48 383 A 63 40 Roosendaal
Raats, wed. Christiaan
(J. Uitdehaag) landbouwster  48 383 N 19 71 Roosendaal
Rooij, Johannes uan winkelier  46 367 A 70         79            Roosendaal
Kuijpers, Adriaan herbergier  45 359 B 138 32 Roosendaal
Greef, Jan de landbouwer 44 351 B  1 1 1 61 Roosendaal

Heijst, wed.
Cornelis van (A. Vos) landbouwster 44 351 M 8           78               Roosendaal

Kerstens, wed.
Jacobus (B. van Meel) landbouwster  44 351 H 20 60 Wouw
Vos, Marijn Geertse landbouwer  43 343 K8 65 Roosendaal

Kuijpers, Johannes kooprnan  42 335 A 89 66 Ginneken
Loon, wed. CA·van
(A.M. Timmermans) bierbrouwster  42 335 A 93            33                Roosendaal

Bron: hoofdelijke omslag 1821 en bevolkingregister 1821
N.B. De cursief gedrukte namen zijn personen (of hun echtgenoten) die in 1821 zitting hadden
in het bestuur.

1)  Omdat er na de eerste 24 hoogst aangeslagen personen een zestal personen volgt die eenzelfde be-
drag van f 40,- betalen, is hier van uitgegaan van een aantal van 24.
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Bijlage 7:   De 24 hoogst aangeslagenen in de rijksbelastingen (grond-, personele en patentbelas-
ting)  in  1844
Naam en voornamen Beroepen Ceboorte-plaats Grondbel. Personeel Patenten Totaal Leeftijd

Gilse, Johannes Petrus van bierbrouwer Baarle-Hertog (B.) 453.76 116.29 25.98 596.03           63

Weel. Godefridus

Mannus van landbouwer Roosendaal 273.24 97,78 371.02           43

Janssen , Dominicus A. mederinae doctor Roosendaal 164,88 87.11 25.60 277.59           53

Kuijpers, Adriaan logementhouder Roosendaal 39,01 142,52 26,62 208,15           56

Janssens, Petnt. Egidius koopman Roosendaal 104,67 83.23 19.07 206.97          49

Ililst. Johannes

Franciscus van medecinae doctor Roosendaal 64,48 96,77 25.60 186,85           42

Eerens. Franciscus

Jaeobus Simon rijksontvanger Bergen op Zoom 80,71 94.59 175.30           41

luos, Antonius landbouwer Roosendaal 124.91 31.23 156,14           65

Kuijperi. Antonius [Jan] logementhouder Roosendaal 83,08 57,16 15.23 155.47           47
Vos, Petrus [Comelis] iandbouwer Nispen 118,08 25.83 143,91            50

Vos. Adriaan [Marijnisse] landbouwer WOUW 120.26 22.74 143.-           46

Dam. (ierardus Cornelis bierbrouwer Zundert 59.44 54.05 21.76 135.25           63

Inon, Petrus Cornelis van bierbrouwer Roosendaal 108.87 23,68 132,55          29

Schoonheijt. Inuis Joseph korenmolenaar Mechelen (B.) 38,73 87,68 126,41            35

Reysingen,

mr Thomas  J. van burgemeester ()ud Gastel 29.38 85.44 114.82           48

Hal. Joannes Leonardus van landbouwer Roosendaal 78,48 36,10 114,58         43

Peeters, Guithelmus gemeente-ontvanger Wuustwezel (B.) 47.30 35,22 14.60 97,12       46

Vos. Jacobus [Marijn] landbouwer WOUW 71.89 20.83 92,72       48

Sandeling.

Johannesjacobus onderwijzer Brecht (B.) 14.84 59,21 16,64 90.69           33

Dogge, Anionie landbouwer Wouw 68,63 18,09 86.72       53

Denissen. Adriaan landbouwer Nispen 69.65 16.09 85.74           59

Laane, Cornelis koopman Steenbergen 22.23 42.21 16,54 80.98           52

Antonissen. Antonie landbouwer Kalmthout (B.) 63.43 16.69 80.12 35

Gilse. mr Francois J.H. advocaat Roosendaal 78.20 78.20           27

Bron: RANB, PrB, inv.nr. 4265, opgave 24 hoogst aangeslagenen in de rijksbelastingen (grond-, personele en pa-
tentbelasting)
N.B. De cursief gedrukte namen zijn personen die in 1844 zitting hadden in het bestuur.
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Bijlage 8:    De  25 hoogst aangestagenen in de hoofdelijke aanslag in 1850

Naam Beroep Aanslag Index Adres keftijd Gel)oorteplaat

Beels, F.A. medecinae doctor                75 833 A 58           72         Helmon
Woldringh. wed. H.J.
(L.W.F. van Heeckeren)* particulitre

(echtgenoot was
ontvanger der

domeinen in
kanton Oudenbosch)             70 778 M 4           72     Roosenda

Weel. G.M. van rentenier 65 772 A 68 49 Roosendal

Gilse. P.A.G. van bierbrouwer              55 611 C 27           31      Roosendu
Gilse, mr F.J.H. ran advocant  50 556 C 84 33 Roosendat
Janssens, D.A. medecinae doctor                50 556 A 84           59     Roosendat
Ommeren, Jan van koopman  50 556 8 13              79       Roosenda
Sandeling. J.J kostschoolhouder  50 556 B 16         38           Wou,
Loon. P.C. van bierbrouwer  46 311 A 93 35 Roosendat
Janssens. mr REA. advocaat 45    500  B 132 29 Roosendai

Reijsingen. mr Th.J. van advocaat       45   500  8 142 54     Oud Gastc

Vos. Petrus landbouwer       43 478 L 7            55      Roosendm

Hal, wed.  P.  van OW. C. de Bruijn) koopvrouw                    40        444        A 75 68 Roosendal

Vught, Petrus van notaris             40     444     A 29 69 Bred

Eerens, F.J.S. rijksontvanger  38 442 B 11 47 Bergen o
ZOOI

Bruijn, Adriaan koopman 36 400 E 16 48 Roosendal

Hilst, J.F. van medecinae doctor              35 389 C 30           53     Roosendat
Janssens, wed. P.E.
(A.M. Verheijen) particuli8re

(echtgenoot was
assessor)  35 389 C 20 53 Roosendat

Aarde, erven Gerard
(Marijn Aarde) landbouwer       34 378 0 13          42           Nispe

Aarde. Jan/Maria/
Anna landbouwer  34 378 M 57 45/33/49 Roosendal

Hal, wed. M. van (A. Wens) bierbrouwster  34 378 A 21             54     Ossendrect
Jordaans, Jan leerlooier  34 378 A 82 54 Roosendal

Laane, Cornelis Azn. winkelier  34 378 A 83 58 Steenberge
Fercken, mevr. C.J.
(R.J. Wijntjes)* particuli&re

(echtgenoot was
vrederechter)              32      356   B 123 74 Bergen o

Zoot

(:reef, wed. J. de
(D. van Wezel) landbouwster                    32        356     B 111 76 Essen (B

Bron: hoofdelijke omslag 1850 en bevolkingsregister 1850
* Behoort tot de nederlandse hervormde kerk. De overigen zijn r.k.
N.B. De cursief gedrukte namen zijn personen (of hun echtgenoten) die in 1850 in het bestuur zi
ting hadden.
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Bijlage 9:    De 25  hoogst aangeslagenen in de hoofdelijke omslag  in  1889
Naam Beroep Aanslag Index Adres Leeftijd Geboorteplaats

Loon, wed. P.C van
(J.C. Eenian) bierbrouwster 220,59 3.064 A 30          78 Oud Gastel
[sane, W. bankier 153,90 2.138 A  136                  56             Roosendaal
Gitse, P.A.G. van grondeigenaar 141,93 1.971 C 49          70       Roosendaal
1- ,on. E.P.A. van grondeigenaar 128.25 1.781 4  133                   48             Roosendaal

Bogers, A.H. koopman 99,18 1.378 A 187       48     Roosendaal
Sc·holten van Aschat.
V.E.P.M.** grondeigenaar 95,76 1.330 M 20 68 Amsterdam

Biggelaar. P.F. van den tabaksfabrikant 86,40 1.200 A  16 59 Roosendaal
I.aane, J.A. koopman 76,95 1.069 A 39 67 Roosendaal
Wijndt, wed. J.J. de
(J.A.M. van Ommeren) zonder 76.95 1.069 B 7         68      Roosendaal

Jager. H.B.* expediteur 70,11 974 A 222 62 Rotterdam

Weel. P.M.J. van grondeigenaar 70,11 974 A 60 47 Roosendaal

Cilse. V.F.D.M. van wijnhandelaar 68,49 950 B 320 32 Roosendaal

Heijst, C. van landbouwer 68,49 950 H 62 74 Roosendaal

Ommeren. J.A. van zonder 55,40 769 A 51 78 Roosendaal
Luijkx, J.P.G. bankier 53,87 748 B 21           31                Wouw

Luijsterburg, Adriaan landbouwer 53,87 748 K 23           69                Wouw

Janssens, F.E. zonder 51,30 712 C 49 52 Roosendaal

Weel, Anna P.I. van zonder 51,30 712 A 59 62 Roosendaal

Weel, Virginie van zonder 51,30 712 A 59 54 Roosendaal
Fercken, C.J.C. koopman 41,04 570 A 49          27       Roosendaal

Jacobs, J.* verificateur 41,04 570 B 31 67 Arnhem
Peeters, G.W. zaakwaarnemer 41,04 570 A  155                  49             Roosendaal

Peeters, LJ. dir. suikerfabriek 41.04 570 A 31          51       Roosendaal

Rubert, wed. J.H.
(C.M. van Hal) bierbrouwster 41,04 570 A 151 68 Roosendaal

Weel, V.J.M. van zonder 41.04 570 A 154 44 Roosendaal

Bron: hoofdelijke omslag 1889 en bevolkingsregister 1889
* behoren tot de nederlandse hervormde kerk.
** behoort lot de waals hervormde kerk. De overigen zijn r.k.
N.B. De cursief gedrukte namen zijn personen (of hun echtgenoten) die in 1889 in het bestuur zit-
ting hadden.
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 2             Bij lage 10: Overzicht gemeentebestuurders
C Haadsleden 1814    20       30       40 50 60       3 80 90     1900       10       20       30       40

Aar(& (Arnien), C
Bnniwerx. M.
(;ilm,·, A.Ch. van                            -
(*P. van                                                                                        -
Hal. M. van
lilin. (1·J. van
Mrrhelen. AJ. van
Mer™1" (;.van
1...te.rs, p.                                    _
Rooij, J. van
Unlri. P.N. van
Wrel. (:..an

C,irthal., (1.
11:oijrn. A
Hrijst. C. van
lirijst, c; . van

Tiggelen,J. van

Janssrni.J.B.

S.rijers. W.
JanBHenM. P.E.

Boem, J.van der
Ee.re,14 J.S.
14•.terB, G.
Reijaingen. Th.J. van
Hetjst. M. van
Sme,jer,1, J.W.
Berts, Th.N.H
(,;1% F.J.11. van
J.1,•8•,™. D.A                                                                                    _
S(·hoonheijt. /..J.
Coppe,4 A.
Aarde. M.

(;ilse, P.A.G. van
Janssens, P.E.A.

Bruijn. P.de
Corthal.. A.C.
Met·helen, C. van
Ommeren. A.J. van
putirrs. J
Strijm. A.
()uderaa, A.van der
Wijgaart(Weijgeril). 1..van cle
l.lie. W
Bruijn. A.l.de

Lxin, E.P.A. van



Jongenrien.J.B.
Vol. C.

(;inder.., J. van
Vos, A.
Bruijn, '111.1..de
Rogers. A.H.
Heijst. J.B. van
Raaijinaaken. CP.M.
Vm. A.F.
1.uijkx. J.P.G
Greef. P.(le
Laane. H.J.M.

Segers. P.L.

&4. C.A. van
Coenen, A.L.G.H.M.

Corthal.. J.A.
Fereken. C.J.Ch
Laane. E.E.M.C.

Brijsrm  H J
(lastel. P. van

V...1.

Bijlagell: 01.mcht gemeenurecretarissen

Gfmeenle-aecretaris:,en 1760 70 80 90        1800            10           20           30           40           5()           (0           3           80           90               19(X)

J. Fer(·ken
C.J. Fert·ken
J.F. van Ellen
W. van Wely

Perters(wnd.)                                                                                                                                 -
E.A.J. van Wely
C. P..ters

C.J. Ve.rhe;jen
P.A. Gielen

Bijlage12: (her:irht gemeenle-on:vanger'

Gemeente-on'vangers 1760 70 80 90     1800       10       20       30 40 50               60               70               80 90 1900

F.R. van Naerssen
C.W. Motman
J.F. van Etten
C. Hertogh
C. Knipscheer

W         A. Raaijmaakers
W.A. Raailmaakers                                                                                                                                         -

,/       P. Jongen.len

L.J. Prelem



INDEX
VAN GEOGRAFISCHE NAMEN*

A.                                                                       Den Briel: 297
Brussel: 32

Alkmaar: 220,227*
Amsterdam: 9, 10, 14, 21, 38, 61, 74,          D.
119,125,131,310

Antwerpen: 6, 16,32, 33,43,69, 105, Dardanie: 233*
110, 117, 119, 123, 133, 135,140, Diest: 10

184,312 Dintel: 43, 106, 110

Appingedam: 119 Dinteloord: 101,137,177*, 277
Arras: 252 Doesburg: 141

Dordrecht: 122,136
B.                                                                       Drenthe: 84,95

Duits(ch)land: 73, 74, 145,226, 237
Baarle-Hertog: 19,230,279,280,302,
317                                    E.

Balkan: 233*
Baronie: zie Breda, Baronie van Engebeek: 186
Beek en Donk: 289,290 Engeland: 10,13,38,236
Belgia: 8, 14, 15, 19, 51,70,85, 117, Essen: 32, 87, 192, 201

118, 132, 185, 192, 193, 230,237, Etten: 15, 33, 87, 101, 195, 198, 234,

238,244,280,302,317 240,241,277
Benedensas: 37 Etten-Leur: 137
Berendrecht: 240, Europa: 8,14,17
Bergen op Zoom: 7, 26, 31, 33, 40, 74,

106, 119, 120, 121, 122, 127, 136,         F.
137, 139, 140, 164, 205, 208,210,

234, 239, 255, 263,309, 320 Fijnaart: 137, 177*
Bladel: 284 Frankrijk: 8, 9, 10,12, 14, 108, 185
Boeink: 271 Friesland: 65
Bordeaux. 105
Borteldonk: 1,24,87,271                                        G.
Den Bosch: 31, 39, 40, 93, 100, 141,

167*,262,263,318* Gastel: 240,241, 277
Bovensas: 37 Gastelsveer: 35
Brabant: 5, 17, 34, 74, 80, 88, 98, 103, Geel: 193

153,234,268,309 Geertruidenberg: 106

Breda: 6, 7, 31, 32, 33, 35, 40, 70, 74, Goedschalkoord: 43
106,126,127,128, 140, 141,142, Goes: 136

175, 189, 197, 208, 209, 211, 233, Goirle: 108,310
271,298,320 Gorinchem: 119, 120, 121

Breda, Baronie van: 10, 30, 85, 86, 87, 's-Gravenhage: zie Den Haag
257,270,271,318* Groningen: 65,92,160,180

Breukelen: 121

* De cijfers met een * verwijzen naar de in de voetnoten vermelde namen.
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H.                                     Londen: 16

Luxemburg: 121
Den Haag: 9,11,42,135.219, 265.
297*.298                             M.

Haarlem: 141
Haink: 1,24.87.271 Machelen: 117
Heen de: 36 Mark: 36,37,43,110.256
Heense Haven: 36 Mark-Vlietkanaal: 37
Heerle: 121 Mechelen: 282
Den Helder: 41 Merksem: 123, 243
Helmond: 167 Midden-Oosten: 23
's-Hertogenbosch: zie Den Bosch Mill Hill: 236
Hoeven: 101.234 Moerdijk: 32.33,43.69
Holland: 9,91.237.106.298 Moerstraten: 35
Hollands(ch) Diep: 32.43 Molenbeek: 189
Hoogstraten: 51 Molenberg: 26. 126
Huijbergen: 279,282 Mons: 252
Hulsdonk: 1, 24,87.216, 271, 278
Hulst:  244                                                                                                  N.

I.                                                                  Nassau, Land van: 271
Nederland: 4,8,10,12,14.16,21,27,

Italie: 236 36,38,41,55,60.65,68,111,116,
130,131,132,137,184,288

J. Nieuw Gastel: 101
Nieuwe Dijk: 43

Java: 289 Nieuwe Vliet: 36
Nieuwe Vughtstraat: 176,301,312

K.                                                                       Nispen: 1,20,24.73, 74,87,102, 141,
182,183,184.185,188,189,192,

Kalmthout: 32 195,196,197,201,203,230,233,
Kalsdonk: 1, 24, 27, 43, 87, 117, 251, 240,241,251,257,271,272,273.
257,271,272 282, 286,297

Kalsdonkse Molen: 173 Noord-Brabant: 6,7,11,12.14,23,27,
Klundert: 106 50,53.55,56,58,61,70,71,72,89,
Kortendijk: 216 93, 99, 100, 136, 205, 241, 287,
Kruisbeek: 36 300*
Kruisland: 35,240,241 Noord-Holland: 51

Noordelijke Nederlanden: 8
L.                                                                        Noorderkempen: 51,87,232

I.angdonk. 1,24,73.87,216,271                        0.
Langendijk: 216
Latijns-Amerika: 89 Oost-Brabant: 89,260*
IEiden: 38,263.297* Oostelijke Havendijk: 149
Leipzig: 14 Oosterhout: 40,107,140,234,291
Leur: 101.240,241,277 Oud Gastel: 36,101.102,140,177*
Leuven: 291 Oude Maas: 43
Libramont: 121 Oude Vliet: 36
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Oudenbosch: 20, 101, 136, 137. 145, Lage Brug: 30,271*
160*, 177*, 195. 198, 234, 235, Markt: 1,24,25,26,30,42,44,45,
236.238.253 73,132,135,143,149.159.188,

216,236,247,248,251,260,271*.
P.                                       309.310,312,320

Molenstraat: 1, 24, 27, 30, 43,45,
70, 73, 143, 174, 177. 186, 197,

Parijs: 43,117,133 198,216.234,271*, 292,310.312.
Planken Wambuis: 251 320
Polen: 74 Nieuwstraat: 27.292
Prinsenland: 277 Nispensestraat: 188

Ommegangstraatje: 173
R.                                                                    Oranjeplein: 26

Oude Vughtstraat: 140
Rietgoir: 1,24,87,271 Paardenloop: 204
Rietgoor: zie Rietgoir Raadhuisstraat: 30, 45, 244, 312
Roennond: 119,141 Rozemarijnstraat: 177

Roode Vaart: 32 Schoolstraat: 177
Roosendaal: (passim) Stationsplein: 243

Achterstraat: 1,24,30,45,143,190, Stationsstmat: 132,140
216,241,271*,320 Turfberg: 186

Badhuisstraat: 189 Vaartkant: 175
Bloemenmarkt: 130, 189 Vismarkt: 196
Bogt de: 173 Vrouwemade: 149,237
Boulevard: 252 Vrouwenhof, landgoed: 169, 254,
Bredasebaan: 189 314

Brugstraat: 26. 190 Vrouwenhof: 100, 242, 243
Burgerhout: 251 Vught de: 149,196
Burgerhoutsestraat: 27,197, 292 Vughtstraat: 248
Cuijpe de: zie de Kuijp Zonneland: 188
Damstraat: 27,143,292 Roosendaalse Vliet: 24,36,43,44,85,

Dwarskade: 140 107,110,237,253,312
Gebrande Erve: 188 Rotterdam: 38, 42, 43, 65, 119,  121,
Gilsestraat van: 27,292 122.140,141,184, 188,266
Havendijk: 43, 176, 312 Rucphen: 101, 102, 177*, 240. 241,
Hofstraat: 177 277,279

Hoge Brug: 30,242,251,271*
Hoogstraat: 149                                 S.
Kaaij: zie Kade
Kade: 15,173,177.216,236,320 Schoonhoven: 227

Kalsdonksestraat: 144,190,244 Semarang: 289
Kerkstraatcie): 174,177.196 Sint Maartenspolder: 101
Klein-Roosendaal: 25.26.320 Sint Willebrord: 286
Kloosterstraat: 149 Spanje: 109
Knip de: 27,292 Sprundel: 101,240,241
Kruisstraat: 251,257 Staats-Brabant: 11

Kuijp de: 1,24,73.271 Stabroek: 243
Kuiperstmatje: 177 Stampersgat: 43
Kwakkelkooi: 177 Standdaarbuiten: 177*
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Steenbergen: 35, 37, 106, 137. 140,       Z.
234,255*

Steenbergse Haven: 36 Zeeland: 9.298
Steenbergse Vliet: 110 Zeeuwse eilanden: 110
Strijensas: 32 Zegge: 102

Zevenbergen. 106,118,137
T.                                                                 Zuidelijke Nederlanden: 8

Zuidhollandse eilanden: 110
Tholen: 136
Tiel: 263
Tilburg: 31, 100, 108, 167
Tongerlo: 238
Tongerloplein: 196

U.

Urdingen: 73
Utrecht: 6, 102, 141, 298

V.

Vierverlaten: 120
Vinkenbroek: 1.24,87,101,271
Vlaanderen: 85
Vlissingen: 243
Volkerak: 36,37
Vroenhout: 1,24,87,271

W.

Wagenberg: 252
Watermolenbeek: 237
Weert: 289
Werkendam: 120, 122
West-Brabant: 36, 41, 66, 70, 71, 80,

110,118,125,136,243,277,308

West-Europa: 23
Westhoek: 90,110
Willemstad: 43,106,177*, 239,272
Wilrijk: 243
Wittem: 236
Wouw: 35, 74, 101, 102, 119, 121,
233,271,273,277,279,282

Y.

Yerseke: 136
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VAN PERSOONSNAMEN, INSTELLINGEN, VERENIGINGEN EN BEDRUVEN*

A.. Beijsens, H.J.: 284,341
Beijsens, M.: 243

Aaist. J.C. van: 245 Bellevue cafe: 248
Aa(e)rde(n), C.: 165, 169, 277. 279, Bergen op Zoomsche Courant de : 255
333,336,338,340 Bergen op Zoomsch Nieuwsblad: 255

Aarde. A.: 169,338 Bergh. van den: 119
Aarde, J. 168,169,338 Bergh, J. van den: 334
Aarde, M.: 168,169.282.338.340 Beurs, P.A. van: 219
Aarde(n), G.: 167,333.336,338 Beusen, A.: 336
Abdij van Tongerlo: 232 Bieleman: 84
Agtmaal, H. van: 335 Bienfaisance Bureau de: 216
Algemeen Nederlandsch Werklieden Biggelaar, van de. 220

Verbond: 19 Biggelaar, A. van de: 143
Amicitia: 251,252 Biggelaar, P. van den: 170
Amiti6 Unie, L': 251 Biggelaar, P.F. van den: 339
Ammidonnerie Royale: 117 Biggelaar tabakskerverij van den: 115
Amsterdamsche Brandwaarborgmaat- Bigot-Saint Ange, F.A.: 117

schappij: 288,309 Binsfeld, H.J.: 120,121. 122
Amsterdamsche Pijpgazcompagnie: 38 Binsfeld, Meeus, Laane & Co. bietsui-
Andriesse(n): 73 kerfabriek: 120,122,123,124*
Anker boterfabriek Het: 101* Boerenbond: 17, 101, 102, 309
Anker brouwerij Het: 291 Boerenleenbank: 101*, 102
Ant(h)onisse(n), A.: 334,337 Bogers: 131,235
Arbeidsinspectie: 144,148,151 Bogers, A.H.: 170,284,339,341
Arend duivenvereniging De: 252 Boghout, C.: 333
Argenson, baron d': 276 Bon, Le: 238
Arias. 55 Boom, B. van den: 275
Aysingen van: 243 Boom, J. van der: 340

Bos, van den: 205
B. Bosch Kemper, de: 220

Bosschart, A.H.: 299
Backx: 238* Bosschart. J.: 273,276

Backx, F.: 244 Bosschart. J.J.: 274.276,297
Backx, W.: 275 Bosschart, S.: 228,262,276
Bakker, M.: 118,119 Bottinga, E.A.: 262
Balthazaar, N.A.F.: 252 Bouwmans Eendracht: 251
Bastiaansen, P.: 219 Bouwmans Genoegen: 251
Baudet. J.E.J.: 253,262 Braam, van: 293
Becude, C.: 273,298 Braat, A.: 143
Beels, F.A.: 169.338 Braat, P.: 135
Beels. Th.N.H.: 340 Braat, S.: 134
Beethoven's Kapel van: 244* Brand, W.. 276,298
Behring. Von: 185 Bredasche Courant de: 298

* De cijfers met een * verwijzen naar de in de voetnoten vermelde namen.
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Broederlijke Eendracht: 251 Chappui, Ursel: 228
Broederschap van de Heilige Rozen- Charitas zusters franciscanessen van:

krans: 241 235

Broederschap van het Heilig Sacra- Chaunu: 55

ment: 240 Christiaense, J.: 334
Broederschap van de Heilige Francis- Coenen, A.L.G.H.M.: 207, 220, 245,

cus Xaverius: 240 267,284,289,302,311,321,341
Broederschap van het Allerheiligst Commissie voor Landbouw: 88

Hart van Jezus: 240 Commissie tot leniging van de armoede
Broederschap van Onse lieve Vrouwe en wering van de bedelarij: 216,219.

van Berendrecht: 240 225

Broek, L.  van den: 175,310 Concordia Felix: 251
Broos, A.C.: 111.144,244 Congregatie voor jongelingen onder
Broos, J. 244 aanroeping van het mysterie van
Broos. M.: 333.336 Maria ten Hemelopneming: 240
Broos, P.: 246 Congregatie voor jongedames onder
Brugmans, I.J.: 107,114,115 aanroeping van het mysterie van de
Brouwers, M.: 277,279,335.340 Onbeviekte Ontvangenis van de
Bruijn, de: 118, 307,310,334 Heilige Maagd Maria: 240
Bruijn. A.: 338 Cooperatieve Suikerfabriek: 292
Bruijn, A.J. de: 211. 284, 287, 291, Coppens, A.: 282,340
340 Corthals. A.A.M.: 291

Bruijn, C. de: 334 Corthals. A.C.: 219, 281,282,291,340
Bruijn, F.J. de: 252 Corthals, F.L.: 243,299
Bruijn, J. de: 275,276 Corthals, G.: 291, 340
Bruijn, J.A. de: 112 Corthals, H.: 253
Bruijn, J.F. de: 189 Corthals, J.A.: 266,267,284,291,341
Bruijn, L. de: 334 Corthals was- en strijkinrichting: 115,
Bruijn. M.C. de: 338 149

Bruijn, P. de: 200, 242, 243, 281, 282, Corthals wasblekerij: 149
291.340 Coumans. Th.: 246

Bruijn. Th.L. de: 341 Craen. P.F.: 176, 312
Buijsen, A.: 132.254 Crijns: 98
Buissink: 54
Buitenzorg caf6: 252                                                 D.
Bus jr., H.: 43
Butcher: 128 Dam, G.C.: 337

Damen, A.  140
C.                   Damesvereniging tot Leniging van

Armoede: 218
Campen, van: 310 Dappere herders de: 251
Campenhout, G. van: 275.276 Daverveldt: 101,122,314*
Castelot: 105.153.176.308 Daverveldt, A.C.: 122
Castelot. G.L.A.: 123 Daverveldt, C.A.: 121
Castelot kandijfabriek: 112,115, 123, Daverveldt, C.J.. 119, 140, 141. 190,

144,149 289

Caters. A. de: 119 Degenaers, E.: 333
Cecilia zangvereniging: 246 Degenaers, M.: 333
Centraal Bureau voor de Statistiek: 179 Dekkers, A.: 252

347



Dekkers, C.B.: 252 Eendracht gymnastiekvereniging: 254
Dekkers. H.: 252 Eendragt en Tevredenheid: 240
Dekkers, P.: 334 Eerenbeemt, H.F.J.M. van den: 116,
Dekkers. S.: 244 138

Dekkers ijzer- en metaaldraaierij: 115. Eerens, F.J.S.: 337,338
153 Eerens, J.S.: 299,300*, 340

Denisse, J.: 333 Eigen Hulp co6peratieve winkelvereni-
Denissen, A.: 337 ging: 135, 261,262
Deschamps, A.: 242 Eijdman, F.H.: 122
Deschamps, A. Romboutse: 333 Eijmberts, C.: 273,275
Desefant: 274 Eijmberts, L.C: 333
Dijk, van: 65 Elias: 4, 5, 305,318
Dirckx: 247 Elisabethvereniging: 215, 216, 217.
Dirckx, G.J.: 209. 211 220,240,317
Dirckx, H.G.: 21,195,209.211,212 Elsen. G. van den: 17,141
Dirckx, H.P.: 211 Elzerman, J.: 140.141
Directie van Landbouw: 84 Engelen, M.C.: 334
Does, P.C. van der: 262 Etten, J.F. van: 273. 275,297,298,
Dogge(n), A: 282.337 341

Dogge, A. Rochusse: 333
Domburgh, C. van: 335                                    F.
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STELLINGEN

I

Bepalend  , nor  Roosendaals  totale ontwikkelingsgang tussen   1900  en
1970 wai·et, haar specifieke sociale stratific·atie -een zeer grote. weinig
ontwikkelcle onderklasse. een zwakke en weinig talrijke middenklasse. en
een kleine. zeer machtige bovenlaag- het sterk hehoudende karakter van

de (I,estuurs)elite en het uitgesproken katholieke kai·akter van de samen-

le,ing als geheel.

Il

De Roosendaalse samenleving investeerde lot aan de jaren zestig slechts
minimaal in het ondenvijs voor het grootste deel van haar ingezetenen.
Soc·iale mobiliteit door verhoging van het opleidingsniveau werd zeker
niet nagestreefd. Op die manier reproduceerde men in feite de sociale
structuur zoals die in het begin van de eeuw bestond.

III

De moeizame economische ontwikkeling van Roosendaal en de eenzijdige
ontwikkeling van haar industriele apparaat hangen sterk samen met het
gebrek aan investeringen in de sociale infrastructuur.

IV

Roosendaal moest zijn beter-opgeleide werknemers in de eerste helft van
de twintigste eeuw voor een belangrijk deel van buiten aantrekken.
Omdat zowel het gemeentehestuur als het particulier initiatief weinig ini-
tiatieven ontplooiden om relevante opleidingsmogelijkheden in de eigen
plaats te creeren. kon Roosendaal voor zijn eigen inwoners volstrekt on-
voldoende profijt trekken van de arbeidsplaatsen die bij douane. spoor.
PlT en ondenvijs beschikbaar waren.

V

Door de aanwezigheid en de taakstelling van de geestelijk adviseurs bij
de standsorganisaties en hun politieke vieugels was de scheiding tussen
geloof en politiek. tussen kerk en staat, in Roosendaal lang niet zo water-
dicht als doorgaans wordt aangenomen van de twintigste-eeuwse mocierne
Nederlandse samenleving.



VI

De Roosendaalse stands- en vakorganisaties hadden slechts succes in zo-
ver en voor zolang ze met directe belangenbehartiging succes konden
boeken. Materiele 1,elangenbehartiging woog hierbij zwaarder dan imma-
teriele.
Dit verklaart de zeer ongelijke ontwikkelingsgang van de organisaties van

boeren. arbeiders en micidenstanders in Roosendaal.

VII
Roosendaal was na 1970 weernet zo katholiek als voor 1920.

Vlll
In die gemeenschappen waarin een zuil zo machtig is dat deze kan opere-
ren met voorbijgaaii aan cle belangen van andere zuilen, kan hij onmoge-
lijk de onderlinge (klassen)tegenstellingen tussen de le(len van die zuil
blijvend verzoenen.

IX

Daar waar in een samenleving een zuil zo klein is dat er geen wederzijdse
afhankelijkheidsrelatie ontstaat met andere zuilen, zal zijn optreden
hooguit van belang zijn voor de versterking van de eigen identiteit van een
aantal van zijn leden maar geen enkel nuttig effect sorteren op het terrein
van hun maatschappelijke integratie.

X
In een gesec·ulariseerde en zich nog verder seculariserende samenleving
heeft verzuiling op grond van godsdienst of levensbeschouwing een steeds
afnemend effect op het sociaal. politiek en economisch functioneren van
de samenleving.
Voor groepen die op sociaal. politiek en economisch terrein willen eman-
ciperen. kan anno 1995 verzuiling dus geen oplossing meer bieden.

XI

Een multi-culturele samenleving heeft behoefte aan respectvol contact.
open communicatie en aan oog voor dat wat van gemeenschappelijk be-
lang is tussen de verse·hillende culturele gemeenschappen. Een multi-
culturele samenleving is niet gel)aat bij uitsluiting van, afscherming voor
en een zich-afzetten-tegen groepen van een andere signatuur. Verzuiling
werkt derhalve contra-produktief in een multi-culturele samenleving.



X11

         Instroom van omvangrijke groepen afkomhtig uit samenlevingen met een
nog ovemegencl agrarisch-ambachtelijke cultuur versterkt het consena-
tieve element in de Nederlandse samenleving.

XIII

           1ndien Karl Marx ruim h<mderil jaar na zijn Cc),timutiistisch Manifest nog
eens in Roosenclaal (,p aarcle had kunnen terugkeren, zou hij gezien hel)-
ben dat op lc,kaal hestuurlijk niveau cle (lic·tatuur van het prc,letariaat -ar-
heiders en boeren- een felt was. Hij zou (,ok gezien hebben clat clit goecl
samen ging met een houg gehalte aan gezagsgetrouwheic| en g,)(|sclienstig
elan. en dat zulks (le icleale coniniunistis(·he staat geenszins (lwhterl,ij

/      bracht.

XIV
Van een overheid die realpolitiek I,eclrijft eti sc„,rnamelijk werkt met
haalbaarheidsscenaric, s en financiele plaatjes. kan een calc·ulerencl liut·-
ger nog heel veel leren.

Stellingen behorend bij de dissertatie van J.J.A.il.(:orisse. Ri,osendaal tit.,sen J,Ii,ttel(ind
en stad. deel B: 1900-1970 Tilburg 1995.
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