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WOORD VOORAF

Belangstelling voor mensen en hun manier van (samen)leven was en is een constante fae-
tor in mijn leven. Mijn eerdere beroepspraktijk binnen de hulpverlening had mij doordron-

gen van het feit dat de geschiedenis van een individu sterk medebepalend is voor zijn toe-
komst. Mijn belangstelling voor de historische aspecten van het menselijk samenleven heeft
zich echter pas goed ontwikkeld tijdens een studie cultuursociologie aan de Katholieke
Universiteit Brabant. In die periode groeide bij mij sterk het besef dat ook voor de samenle-

ving geldt dat een helder inzieht in het verleden niet alleen veel kan bijdragen aan een beter

begrip van het heden maar ook aan het verruimen van het handelingsrepertoire met betrek-
king tot de toekomst.

Een proefschrift over de ontwikkeling van een lokale samenleving sloot dus uitstekend
aan bij die belangstelling. Ik heb er dan ook met veel plezier aan gewerkt. Mijn promotor,

professor H.F.J.M.van den Eerenbeemt, heeft daar door zijn adequate en stimulerende be-
geleiding veel aan bijgedragen. Soms kostte het moeite zijn hoge tempo bij te benen. met
name omdat ik, naarmate het werk vorderde, over aanmerkelijk minder vrije tijd ging be-
schikken. Zijn enthousiasme hielp me echter steeds om aan het oorspronkelijke tijdsschema
vast te houden. Dat het boek daardoor als deel 1008 de serie Bijdragen tot de geschiedenis
van het Zuiden van Nederland kon afsluiten, was een verrassende ontwikkeling.

Mijn familie, vrienden en kennissen hebben met belangstelling de totstandkoming van dit

proefschrift gevolgd. lk heb dat erg gewaardeerd en ik wil hen voor alle aandacht en meele-
ven oprecht danken. Ik heb gelukkig de indruk dat onze contacten er tijdens het schrijven
niet al te zeer onder hebben geleden. Er zijn een aantal personen die ik graag uitvoeriger wit
bedanken vanwege hun concrete bijdrage aan het geheel. Op de eerste plaats Bert van
Gastel, de auteur van deel A. Toen hij me vroeg of hij niet kon deelnemen in mijn
'Roosendaalproject' heb ik met plezier ja gezegd omdat ik hem zowel als mens als als histo-
ricus had leren waarderen. Ik heb daar nooit spijt van gehad, integendeel. Ieder van ons
schreef zijn eigen proefschrift, maar tijdens dat proces waren er talrijke momenten waarin
we overlegden, elkaar kritisch commentaar gaven of samen een 'buitengaats' archief be-
zochten. Voor ons was het schrijven van een dissertatie daardoor een veel minder eenzame

bezigheid dan voor menig ander promovendus.
Vervolgens zijn er mijn beide paranymphen Marga Versteeg en Willem Gorisse. Hen wil

ik niet alleen danken voor hun meelezen maar vooral ook voor hun meeleven. Paul van
Merode vertaalde de samenvatting in het Frans, oneindig veel beter dan  ik zelf ooit had kun-
nen doen. Marius Broos tekende de kaarten. Corry Michielse las het hele manuscript door
op spelfouten. Verder zou ik alle medewerkers van de archiefdienst van de gemeente
Roosendaal willen danken. Zij hebben mij gedurende het gehele onderzoek uiterst vriende-
lijk en bereidwillig geholpen mijn weg in de Roosendaalse archieven te vinden.

Tenslotte past een woord van dank aan het gemeentebestuur van Roosendaal dat via een
onkostenvergoeding een bijdrage leverde in de kosten van de totstandkoming van dit proef-
sc.hrift.

Oosterhout, 1 februari 1995 J.J.A.M.Gorisse
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INLEIDING PIN PROBLEEMSTELLINC

§ 1. Onderwerp van het underzoek

h, 1770. het startpmu van het volledige o,iderzoek. bestoiid Rooseiidaal
uit de keri, De Ktiijp (gevorind door de Markt, de Molenstraat en de
Achterstraat). het kerkdorp Nispei, ei, een achttal gehiicliteii of billirt-
schappeti te weteii Kalsdonk, I.angdotik, Hulscionk, Borteldonk. Rietgoo[
Vroetihout, kinkenbroek en Haink. Het kerkdorp Nispeii lag vijf kilometer
tell Zilidell van de kern. De aiidere geliticliten lageii oligeveer op twee A
drie kilometer afstand van de kern. Het totale aantal inwoners bedroeg
4.591.  Rond 1970 vormden  de  ker,i  en  de verschillende wijken of buurt-
scliappen een nagenoeg aaneengeslote,i bebouwing. alleen Nispen was -
hoewel de bebmiwiiig ook iii deze richting was genaderd - i,og ruimtelijk
gescheiden van Roosetidaal. 1-let aantal inwoners was toegenomen tot
45.935.

hi  1770  was  Roosendaal  eet,  agrarisch-ambaclitelijk  dorp  inet  een  sta-
tisch levenspatroon.  Na  1970 was Roosendaal  eeii  stad  met  een  modern-
industrieel karakter eii eer, dynai,iisch leefpatroon. Deze transformatie
van dorp naar stad. die in wezen een moderniseringsproces is, vorint 4
ruimtelijk. demografisch, econoinisch. politiek. sociaal eii ctilttireel opzicht
onderwerp van clit historiscli-sociologisch onderzoek.

hi  het  eerste  deel  vaii  deze  studie  is de periode 1770-1900 behandeld.
In  dit  deel  zal de periode 1900-1970  aan  de orde komei i.

§ 2. Periodisering: een onderzoek in twee delen

Het   eerste deel oinvat de periode 1770-1900: de aarizet  tot  en  het

begi,i van de niodernisering. Het werd uitgevoerd door Van Castel. Het
tweede deel omvat de periode 1900-1970. Het heeft  de  uitbouw  der  mo-
dernisering tot onderwerp.

Begin- en einddatum van het onderzoek zijii gekozeii op basis van ar-
gumenten die vooral nationaal betekenis hebben. Het jaartal 1770 is als
startdatum gekozen, omciat het riog ruini ligt voor de Bataafs-Franse tijd.
Het agrarisch-ambachtelijke patroon is nog volop aanwezig en de invioe-
den van Verlicliting en Patriottenbeweging kunnen nog worden 'meege-
nomen' Daarmee is de situatie aan het begin van het onderzoek die van
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ee,1 klei,ie. statisclie agrarisc·Ii-ainhaclitelijke gemee,iscliap aan de voor-
avond van de modertiisering

Het jaar  1970  is  als  (·iiiddat,im  gek(,zen  oi,idat  het  i}ioderniserii,gspro-

c·es da,i als voltooM lui,i #Torcle,7 besclio,iwd. De economische expanste
kwa,11 trii eiticli'. cic (,1,1,otiw vati de verzorgingsstaat was afgerond eii er
kwatii erii i,igrijp('11(1 pi'ocrs raii c,ilt,irele veratidering op gang. Aa,1 het
eind vati cle zev,·,itig ·r jareit dewl de terni  postniodertiisme' a|weer zijil
intrede.

§ '3. ('esitur rorid 1900

De cesii,ir iii lic·t (,ticiri-7.Hek is gelegd roiid 1900. Dit jaartal is. ill te-
gri,stellii,g tivt l,egi,i- pi, pinddatuiii, gekozeii op basis vati lokale argri-
11ietitc'ii.  Kort  VI)(,1  1 9(}()  trad  iii  Rooseiidaal  ee,1  ecoi,0111isc|ie  stagiiatie

(,1). D,· 1:ii,clbc),iw 1(·c· l oii(li·, (le gevolgrii Faii de laiidbouwcrisis rii k(vii
relati(·f gezie,1 i'(·11 st,·c·fls kli·iiit·r aaiidiel van de beroepslievolkiiig iverk
vers<·liaffeii. lic·t p<·r,·c·iit:,64· v:iii (Ic. 1),troel,shevolkiiig dat iii de mdiistrie
reil werkki ilig v(,11(1 liep terlig. ('r was sprake vati reti vertrekoverschot
e,i cle itifia-strit('tii,ir lile('f ac·lit(·r I)ij de otitwikkelitigen. 111 de achterlig-
ge,icli' circ· 'Ii,iia liad<lrii zic·11 iiwer (·11 1,1itidpr kiipitatilkrachtige "vreeiwi-

..delitige,1 64·v('stigcl (lie wi'nsteri tr worcle,1 Ol}gei,Oniell in de lokale sa-
iiirtilevitig, reii sti·eveii clat (,1, wi'('rstalic] stilitte. ISi (lietiden zich ook
a,iderf' icle<)1(,gic·i:11 tiaii. zoals Ilet soc·ialisnie. Arbeiciers e,i kleine bori e,1

stotide,1 aati liet 1,(gin vati pri, etiia,ic·i1):itwprc)(·es. Iii cle politiek wrrd
lic't kic,zeisaa,ital frirs uitg,·lirrici (,11 0,1,stoticiri, de eerste lokale kiesver-

ei,igitig(·11 e,1 partijeti. () , s„('ia:11 terrein wercl cir lokale aiitoiioniie sterds
meer i,igeperkt il<,c„' liatioiial(· wrtgrvi,ig. 1,ijv. (,1, liet ten'ein van onder-
wijf. FY,lkslmisvesti,ig r,i vc,lksg,·z.(I,Icilieicl. (;tiltureel gezien werd de ver-
zli|ilig  Iia  1900  a|  slie|  1·4·11  alleslie }alelifie  factor

Natituilijk v<mile,1 al cleze v(·ralideriiiger, 11iet precies iii 1900  ,laats:
de veratideriiigrii op politic·k t,·rri'iti 1}egonne,i al eveii voor 1896 bijvoor-
beeld. terwijl cle verz.ililitig P:,s rcm(| 19()5 gc,ecl (, , g:,Iig begon te komTii.
Daaroiii is roor erii getalicle ov(·rgatig t,isseil beide studies gekozeli. In
deel I worili·,1 (ir ;4·1}purt,·Iiisse,1 t(,t aa,1 hM grkoze,1 0,11slagplint lies(·lire-
VI'li. de<'1 twe<' gaat vall daarilit ver<le[

Als piiicidatit,Ii \a,1 cli·  „icli·rzorks , ·ric)(le werd gekoze,1 voor het jaar
1970. Dc· oinslag dic· rc,id (lic' tijd liatic,liaal gezip,1 plaats vond. is c,ok
v(,cir lic,os(·,idaal aa,lgi·lic,ticleil :Ils (·i,idi)11,11 vati di· stii(lie. Alaar 0(,k liier
g,4,11 dat mc·t alle ,·c·ral,(1,·ri,ig,·11 pi-(·cws iii 1970 1,laats,o,icleti. hi de
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iiitraniz,rale gezondheidszorg kaii de opeiwig va,1 liet iiieuwe ziekenlmis
iii 1968 bijvoorbeeld beschouwd  wordeii  als onislagpitiit,  Illaar  111  de  po-
litiek  lag  clat  veel  later  namelijk  tusse,1   1978  en  1982,  toen  cir  laatste  op
#midgndeliiig gelmseer(le lokale politieke groepering liaar doriiiiiatite po-
sitie verloor  Daarom  z.:11  ook  het  rindputit  van de studie geta,id  zijii:  de
otitwikkelingen worden beschreve,1 tot liet moineiit dat als oilislagpiiilt
kati worden beschouwd.

Dat het ciiidpunt  van  de  studie  op  die  iiianier  rond  1970  viel.  heeft
bovetidieii twee andere. iliet iii eerste itistaiitie heoogcle, itiaar wei be-
la,igrijke  voordelen.  Op de eerste plaats  zijn  veel  bronnen  vaii  na  1970
Iiog tiiet ope,ibaar en kiinneii dus niet wordeii gebritikt. Dat zou Iwt
otiderzoek zeer hebbril gecotiipliceerd. Op de tweede pIa:its kon op deze

tiiatiier eeti zekere distaiitie wordeti geliaticiliaafd teii opziclite vaii de
actuele gebeurtellisseri.

§ 4. Betang van bet onderzoek

Het spreekt vaiizelf dat het onderzoek van belang is voor de plaatselijke
geschiedschrijving. voor de geschiedsclirijving van Noord Brabant in liet
algenieen en voor die van West-Brabant in het bijzonder Daarenboven is
liet onderzoek belangrijk in het kader van de stadsgeschiedenis eii de
geschiedenis van de niodernisering

Het belang van liet onderzoek ligt daarbij vooral in het gegeven dat
het een iiitegrale geschiedschrijvi,ig van een lange tijdsperiode beoogt.
Doordat het onderzoek plaats vindt binnen een ongewijzigd gebleven, be-
perkte geografische ruimte en bij een overziclitelijk iiiwonersaantal, is liet
Iriogelijk om de politieke, economische, sociale, en mentaal-culti,rele ont-
wikkeliiigen sainenharigetid te beschrijve,1.  De netwerken van de helai,g-
rijkste actoren en organisaties op al deze terreinen zijn voor pen groot
decl nog te achterlialeii. Door liet oIiderzoek in de tijd al' te bake,ien
tussen   1770   en   1970.   kan het totale moderniseringsproces  tot   aan   het

post-moder,ie in beeld worden gebraclit.

% 3. Opzet vcin het onderzoek

Om zoveel niogelijk recht te doen aan bovengeschetst uitgangspunt, is
het onderzoek als volgt opgebouwd. In hooMstuk 1 wordt het algemeen
liistorisch kader geschetst van belangrijke gebeurtenissen eii ontwikkelin-
geii op nationaal en internationaal gebied. Direct of indirect vertaalden
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die zich iii ontwikkelingen en gebeurtenissen op lokaal niveau. De perso-
tien die daar in Roosendaal een hoofdrol iii speelden, worden in hoofdstuk
1 in dat kader geplaatst en aan U voorgesteld. Daarniee legt dit hoofdstuk
het historisch fundament voor deze studie.

In de hoofdstukken 11 tot en liiet Vll worden dan theinatisch een aantal
onderwerpc·n aan de orde gesteld. Alle hoofdstukken zijn temporeel rail
opzet. Zij vorineii als het ware de pijlers vaii het bouwwerk. Hoofdduk
11 geeft de ruinitelijke oiitwikkelingen weer Hoofdstuk III en I\/ behaiide-
len de deinografische en econoinische verhouditigen. De sociale verliou-
di,igeii en instelliiigeii volgeii iii hoofdstuk V en iii de hoofdstukken VI (in
\11 komen daarna de ctilturele. respectievelijk de politiek-bestuurlijke vcr-
houdi,igeii aaii de or(le. Hoofdstuk \111 tenslotte geeft een diachronische,
saincilivattende aiialyse eli overkoepelt daarmie de voorgaande hooMstuk-
ken.

Er is door de auteurs vaii beide (lelen zoveel mogelijk gestreeM Haar

eenvorniigheid van de deleti. Dat betekent dat -waar mogelijk- liet broii-
nei,materiaal. de c'ijferreekseii. de tabellen etc. zoveel niogelijk op elkaar

zijn afgestellid <'11 op elkaar aa,isluiten. Daar waar dit niet niogelijk, of
door veratiderde historische omstandigheden niet zinnig was, is m dat
geval de preseritatie zo veel mogelijk identiek gehouden.

§  6.  Brc,nne,1

Het voordeel van een onderzoek als dit is dat vaii een groot aanta|
uiteenlopende bronnen gebruik gemaakt kai, worden. De belangrijkste
daarvan wareii uiteraard cle arcliieven van het genieentebestuur en vati
een groot aantal lokale iiistellingen. kerken, verenigitige,i en conimissies.
De meeste daarvan waren m het genieentearchief aanwezig. keri aaiital
lokale instellingen eti particuliere pfirsonen was zo vriendelijk hun arcliief
beschikbaar te stellen. Daarnaast werd gebruik gemaakt van de archieveii
van provinciale overheidsdiei steti. toeziclitho idende orga,ien en regionale

itistellitigen. Deze bevonclen zich veelal in het Rijksarchief Noord Brabant
te 's-Hertogenbosch. Verder werd Ilog belangrijk aanvulletid tiiateriaal
verkregen  vaii  het  (:etitraal  Bureau  voor  de  Statistiek  te  Rijswijk,  uit  het
Bissclioppelijk archief te Breda. het archief van de Nederlandse Spoor-
wegeii te Utreclit, het liiter,iationaal instituut voor Sociale Geschiedeijis

te Amsterdani en het Katholiek Docrimentatie Centruin te Nijinegeii. Ui-
teraard vormden de plaatselijke eii regionale Rraiiten een waardevolle
1}roti.
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Vaak vormen ontbrekende of maar gedeeltelijk overgeleverde bronnen
een probleetii bij historisch onderzoek. In deze studie was eerder het te-

genovergestelde het geval. Uiteraard ontbrak er weI eens een stuk, maar
over het algelnee,1 was het bronnenniateriaal zo overvloedig aanwezig,
dat  dat op ziclizelf  al problciriatiscli dreig(le te worden. Vooral  na  1950
nani de hoeveeliwid niateriaal gigantische proporties aan. en het was iiiet
altijd eenvoi,dig hieruit ee,i veraiitwoorde keuze te nlaken.

Bij de broiinen   van   na   1945   deden   zich   wei   andere  problenien  voor
Sonitnige gegevetis waren Tiog tiiet openbaar eii konden dus niet of sleclits
beperkt gebruikt worde,i. .bidereii wareii vanwege hun wijze van admi-
tiistrereti it, conibmatie tilet hiili oinvaiig nauwelijks toegatikelijk: het
computertijdperk had zijn iiitrecle torn nog niet gedaaii.

§ 7. Theoretische concepten

Het is niet eenvoudig voor een zo breed opgezette studie een tlieoretisch
concept te vinden dat bruikbaar is op alle onderdelen van de studie. De
nieeste historische en sociologische theorieen hebben slechts betrekkiiig
op delen van inaaticliappelijke processen. Veel sociologische theorieen
gaan bovetidien uit van een bestaande toestand waarbij de tijdsdimensie
dikwijls ondergeschikt is en natiwelijks een rol speelt. In deze studie is
dan ook niet gezocht naar of gebritik gemaakt van een allesomvatteiid
theoretisch concept. Dat wil evetiwel niet zeggen dat er geen theorieifi,
zon geweest die een -zij het zeer beperkte- rol liebben gespeeld: ik ge-
bruik in de diachronische aiialyse een aantal termen en begrippen die
ontleend zijn aan bepaalde theorieiin.

In de eerste plaats is daar het werk van Norbert Elias. In zijn conh-
guratiemodel maakt hij duidelijk hoe concreet handelende mensm iii on-
derlinge afhankelijklieid maatschappelijke structuren tot stand brengeti.
Maclitsverhoudingen zijn van die onderlinge relaties een fundaillenteel
aspect. E,fn aspect van die machtsverlioudingen heeft hij uitgewerkt in
eeii studie waarin de relatie tussen gevestigden en nieuwkomers in eeii
betrekkelijk kleine gemeenschap werd onderzocht. Omdat deze problema-
tiek in Roosendaal duidelijk herkenbaar was, zal hieraan in een aantal
gevallen worden gerefereerd. 1

Over de begrippeii 'modern' en 'agrarisch-ambachtelijk' zijn al bibli-
otlieken volgeschreven. Zonder verder op die discussie iii te gaan zal ik
iii mijn diachronisclie analyse op een enkele plaats voor het zichtbaar

9  Elias e„ Scotson, De gerestigden e,1 de buitenstacmders.
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iiiaken vaii tiioderiie c.7. agrarisch-a,iibachtelijke kennierken gebriiik nia-
keii vaii cle patro„,ivaritilielen van 11rsons. .Aan Bo,irdieti oiitleencle ik
zoor datzeIMe cloel de begrl,peii eco,ioniisch. socmal en cii|turee| kapi-
taal. Lijphart lever<le lift 1}egrip pacificatiedeniocratie.

4 8. Prol,leemstelling

Staci c.ii dorp. stad eii plattelatid voriiieii iii de beeldvortiiing re,1 te-
genstelling waarbij IN't (lorp staat voor een traditionele agrarisch-alil-
1,aclitelijke saiiiriil('vii,g eti fle stad voor eeti Iizoderne ilyiiat,iiscli griii-
dustrialiseerde saii,elilevitig. (Ze,itraal i,1 liet otiderzoek staal de tratisitie
vati cle Rooseliclaaise plattelandssamenleving naar eeti stedelijke saineii-
levitig iii de periode 1770-1970. Deze 'lange-teri11ijit-o,itwikkelitig' vol-
trekt 7.1(·11 0 ) eeli gi'oot aalital ti'l'reilleil. waarvati ('r eell zestal Ila (1('r

ziilleii wordeii bescli„tiwd.
Op ri,initelijk gebied. 111 erii plattelandssame,ileving ketit tiie,1 door-

gaaiis een kerii iriet daaiot,iheen weinig gedifferetitieerde, verspreid lig-
getide behotiwmg. al dan met iii 1,ui,rtscliappeii. Er is een groot areaal
aaii ciiltii,ir- eti/of woeste grond. De infrastri,ctuur is weinig ontwikkeld.
De stad daarentegeii kent eet, gedifferi·ntieerde. geccmc·entreerde bebo,i-
wilig niet nog slechts eeii zeer beperkte ruimte Ioor cultiiur- eti/of woeste

groiid. De infrastructi,tir is zi,wel intern. naar cle oinliggencle regio. als
ijaar het liele laiid goed o,itwikkeld.

Op donografisch gebied. De agrarisch-aiiibachtelijke sairienleving is
doorgaans klein van 017)vaiig eti kent ef·n beperkte groei. Het traditionele
litiwelijkspatroon beperkt het aatital litiisholidens e,1 zo indirect het aantal

geboorteii. 1-let geboortecijfer blijft eve,iwel hoog. 1041 wordt de bevol-

kingsgr<,ei gerenid door reii iii het algemeen hoge sterfte. die sterk kan
11,icttiereii door iiatutirlijke' ooizake,1 als iiiisoogisten, besinettelijke ziek-
ten e,1 geringe openbare hygii:ne. Vestiging en vertrek zijii betrekkelijk
geritig van onivang en INwiden elkaar in eve,iwicht. De stedelijke samen-
leving daareiitegen kent ren flinke groei. Fiet liiodertie hliwelijkspatrooii
beperkt rechtstreeks het ati 11 tai geboorten. Het aaiital geboorten is be-
perkt. en ook het sterftecijfer is laag. vaiiwege de toegenonien onallian-
kelijkheid van de zoeven genoeinde iiatuurlijke' factoreii. Vestiging eti
vertrek zijn belangrijke oorzake,i vati gropi, en worde,1 voornanielijk be-
paald door economisclie factoreti.

Iii de economische struc·tuur is de agrarische sectoi; sainen met de am-
bachtelijke tiijverheid, de voornaainste 1}roti van inkolliStell voor de tra-

6



clitic„irli·  ainerileviiig. DA' pr(}dukti(' is iii liooicizaak lic·st,·i,icl voc}r cir c·i-
gii, regio. hi (lf i,ioilerit,· steclelijke saii,t'Iilm·itig is  le i,1,1,istricile 11ijver-
lieicl iiwt cle (lie,ist,·i,+Fc·tor (10111iiia,it. 1) · 1,17,(luktir viticlt i,iet alleeii ri·-
gl'"1"11. 111aar 50(,ral  (,c,k  Iiatioliaal  pi)  mt,'rliatioimal  zijii  al7.Ft.

hi clt· 1,olitiekc' strtic·ttitir vai i het clc,i 1, lic· ·ft ee,i brt, pkki'lijk klei,ie. (,1,
gmticll,ezit i·,1 familirrplatic·s gc'l,aserrcli· c·litr clp totiwij,·0 iii |latic|Fil. Dr
1,(,litic·i zij,i zrld(·t, i,i·of<·Asi„,irli. 1,ehtililic|,·1'0 riI ze w<,rclt·11 tia„wc·lijks (1(Joi
r<'11 allil,tc'lijk al)liaratit (,licierstetilicl. 1)41 111,10(,d v:1,1 (Ir tititioliale <)ic·r-

Iii·ic!/w<·tgc,vi,ig is z.c·(·i· 1,(71(,i·kt. hi (1(· 111(,(1(·ri)(· stads t,it ,('111(·\ itig liel)1„·11
al|(' illwl,Ill'I'h 41('t'| atill (11' 11121(·lit illi(1(|('18 *1('lili'eclit *'11  )4)litil'k(' vere,li-
gitig,·11 eii partije,1 . 1 14·1 1,(,litieke lia,icli, c·1·k is iii liaticip,1 5 £111 1,1 4,lessic),1,·Ic·
|)('stlilliC]('i'S (lie (|C)01' 4'eii grf)()t |Ilirt'illiC·rlitifiC·|1 a )j)al'aat 2)11(1('i'stelliIA| C·il

g,·vt,itircl  worde,1.   1)(·  ii,vic,c· i  vati  (1(·  1,1,tic,Iialc'  overl,('icl   is ze('r groot.
|,1 cle sc,cia|e strtic'tillir vall de kleitip agi·ai·isc·h-airilia('liti·lijk7· satiietil<·-

9·ilig zijil al|e s|elite|pubilit·s ill h:111(14'll vali (le elite. diC· Claarbij ook Cle
s|('lit('|pOSities Op ,•('011(,illisc'|1. politwk eii ('iiltitreel terreiI) iii liatiden heeft.

1 hi,i  i,izic liteii  zijii  bepiilen(1  bij  de  (,i,twikkeliiig  i : ii  volkslii,isvestitig.
\(,lksgezoiidheici, oticirrwijs. etc. De sa,iietilevitig is ,·eii St: 11(|S-haiww|('-
vitig. hide stedelijke satiwiilevilig is cir (7)tic'etitratie vati sk'iitel }osities ii,
liatiden vati 6611 elit(· aatizietilijk t('ruggelo }ell en is liet u,mal cle nationd,
r ·g,·lgevitig die (le o,itwikkelitig Val, polksgrzotidlieici. volkslmisvestitig ril
01 i c lerwij s 1}epaalt. hi plants daarvaii ke,it ti,eti pressiegiv,q}rii rit belati-
getivi're,iigitige,1 waari,1 mclividiten 1111,1 1,elatige,1 pr<,lwic'ii te liphartigrii
Net statidskarakler vaii dr sai,ie,ilevitig is verdwetien

Op c,ilt,ireel gel,i(·cl k,·iii de plattelaiicissaine,ileving w img voorzie,ii,1-
ge,i, en voorzover aaiiwc'zig, zijii ze weii,ig gediffereiitieerd. De i,ientaliteit
is 'dor )8', dat wil zegge,1 statiscli, geslote,1, weinig geri ·Itt o , vernie,iwing
eti vera,ideriiig. De g ·,iieenschap is I,f·latigrijker claii |1(11 iil(iividti eii ,1(1
s ,ciale controle is groot. De staci claare,itegrii kent ee,1 royaal aalil,od vati
(opei,bare) c.hurele vo ,rzwnmgen. eti wn gedifferetitieerd vereiiigmgs-
,·i, witgaansleven. Men is gericht op liet nie,iwe. op ee,i voortclurriicle
veratideritig en  otitwikkelitig.  1 let  itidividu is  belaiigrijker dati  de geineeii-
ghal). e,1 de sociale coiitrole is sleclits g(·1·itig
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HOOFDSTLKI

SYN(:1 IRONIS(.H KADER

4 1. Inleiding

Rooseiidaal lieeft 71(·11 ititeraard niet 'iti liet hiclitledige' ontwikkelci. (:e-
(|tireii(le de liele twiiitigste reuw bestotid er reii steecls belai,grijker eri
c„intitkoonibaarder worde,ide iiivloed van provincial,·. natioimle eti ititer-
tiatiotiale ontwikk('li,igeti e,i grbeurtenisseii. 7.owel op econoiii,sch. poli-
tiek. sociaal eii cultilic'el frireiti makle nien steeds irieer en steeds (Iwiii-
ge,icier niet ee,1 groeir,id aa,ital a,ideren verhonden. Politick dooi
1,ijvoort,c·eld de uitbrridii,g vaii het kiesreclit. cir streds toenemeiide  ,ver-

liciclsbeitioeietiis. cir l},·icic· w ·reldoorlog(·ii ri, lii,ii iiasleep. Ecoi,otii,sch
1,ijvoorbeeld door cle toe,ietiietide internatic„,aliseri,ig van de prochiktic·.
dr itidi,strialisatie. ri, dr interiiatiotiale crises. S(,ciaal cloordat de itivioed
va,1 grote sociale bewegi,igen als stands-en vakorgatiisaties zicli ook iii
Rooseiidaal manifesterrcle. of cloordat belaiigrijke I,evolkingsgroepeti -lioe-
re,1. arbeiders. vrotiweii- zicll brgotine,1 t(' einalic·ipereti. En trtislotti' (·111-
tii reel doordat onder titec·r verziiiling e,1 +('ctilarisatie ook ill Roosetida:11
grote repercussies zoil(Irii hel,l,en. Zo raakte mcii steeds iiitelisiever vcr-
1,otiden niet en alliaiikelijk vaii een natioiiale sainenlevitig die etierzijds
steeds meer iiidividtieri en groppen 011ivatte eil die aii(irrzijds steeds ('(,in-
plexer eli fijnniaziger vaii structuur werd (·,11,ove,idirii de relatirve 1(,kal(·
autonotiite sterk reclii<·eercir.

Iii grote lijnen valt die otitwikkeling bini,en liet tijdsbestek van dit oii-
(lerzoek uiteeii in drie del<·ii. iiiet de heide wereldoorlogrii ieder als cesu,ir
 I'usse,1 de eetiwwisseling en de eerste werel(10(irlog was er naticm: al eii
iiitertiationaal gezien sprake vaii voortgaa,ide snelle rit ingrijpende i,iclus-
trialisatie en niodernisering. De Eerste Werricloorlog oiiderbrak clip o,it-
wikkeling. Daarim pakte liwil de draad we('r ol). iiiaar de periode tils,heti
cir 1,(·ide wereldoorloge,i moet tocll vooral gekensclietst worden als ern
1
wriode waarin ineii :iativatikelijk tiog wei te iriake,1 11:id Iliet een uitbrei-

dii,g vati de ontwikkelitig. iiiaar waariti alle,igs. vooral onder invioed va,1
(le iliterilationale ecoilotilisc'lle crises, toi h steeds nic('r de nadruk kwaiii
tr liggen op llc't I,c·lic,tici vaii de verworvelilic'(1(·11. Het uitbreke,1 vati de
1 weede Wereldoorlog l,raclit ,imlaise gevolgd cloor a }raak. De periocle
lia Cle Tweede \Kerelcic,oric,g triislotte kali 111(·,1 xii(·tse,1 als ee,1 periode
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waarin eerst cle saiiienleving opilie,iw werci opgebouwci. Vervolgens kwa-
men industrialisatie en nioderniserhig in een strooinversnelling terecht.
Roiid de zeveiitiger jaren stagneerde de iiidustrible groei en voltrok zich
een snelle nwntaliteitsveratidenng.   Met de oliecrisis  van 1973 kondigde
zich definitief ee,1 liwiwe fase m het traiisforiiiatieproces ami.

In dit hoofdstiik wordt liet grote kacier geschetst waarbmnen zich de
oiitwikkeling Vall Rooseiidaal voltrok. Teveiis presenteert dit lic,ofdstuk de

belangrijkste personeii en organisaties die iii de verschillende perioden
van Roosendaals ontwikkeling ee,i hoofdrol verviild liebben.

42.1900-1914

iii   de  jaren  trisseii  otigeveer  1895  en   1914  vond  iriternatiotiaal  ecti
belatigrijke groei iii de bedrijviglieid op welliaast ieder terreiii plaats. Ook
iii  Nederland  gebeurde  dat.  Nieuwe  techiiieketi en nieuwe organisatievor-
nien in produktie e,i liandel vo,idei, een ruime toepassiIig, zowe| iii de
landbouw, de industrie als iIi het tratisportwezen. De agrarische en iii-
dustriele produktiviteit steeg. De bevolking groeide verder in onivang

Deze ontwikke.lingen hadden huii gevolgen voor het sociale leven, 1)ij-
voorbeeld door verlioging van we|vaart en welzijn. toenanie van de ar-
beidersbevolking die werkzaain was iii iiidustrie en nijverlwid. toeiianie
van het aantal grote bedrijveii en toeiiemende urbaiiisatie.

Deze deels economische eli deels sociale ontwikkeliiigen bepaalden sa-
i ien de aard en de omvang van de sociale bewegingen. De omstandig-
heden waarin de arbeiders en kleine boeren leefden, werden weliswaar
niet plotseling verbeterd. maar velen kregen  (iets) 111eer tijd en energie
vrij oni aaii alidere diligen te bestedeti dati aan het pure overleven. Zij
lieten ranipeii. hoiiger, misOre eii de daaruit voortvloeiende liefdadigheid
eii bevoogding steeds minder lijdzaam over zich heen gaan. De gedachte
aaii recht op ondersteumng won veld. Ongeorganiseerd verzet. stakingen
eii onlusten kwamen steeds niinder voor. Iii plaats daarvan groeiden de
sociale orgai,isaties sterk iii aantal en oInvang

De arbeidersbeweging iiani daarbij een belaiigrijke plaats m. De poli-
tieke activiteiten van die beweging werden steeds meer gericht Op het
afdwitigen van verbetering in de sociale onistandigheden middels over-
heidswetgeving:   arbeidswetgeving,   (Veiliglieidswet   1895,   de  wet   op  de
(140  1907. Arbeidswet van  1889  iii  1911 herzien,) sociale wetgeving  (011-
gevallenwet  1901.  invaliditeit  en  ouderdom 1913,) openbare hygifne  en

gezondheidszorg,   (ziekteverzekering    1913.    pas van kraclit geworden   iii
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1930,)  volkshuisvesting  ( Oiliilgwet  1901,) en onderwijs (Leerpliclitwet
1901).

Mede omdat al deze verbeteringen politiek bevochten moesten worden
streden de arbeidersorgaiiisaties voor de invoering van een algenieen kies-
recht (1922).  zij  het  dat  ook  bij  hen  het  kiesrecht  voor  vrotiwen  Keen
enkele prioriteit kreeg.

Ttissen   1905   en 1909 kreeg de vakbeweging paste   vorin.   Behalve   in
Twente keticle deze periode nog gecri R.K vakbeweging van etiige bete-
kenis. De vakbeweging was socialistisch vaii aard of neutraal. waarbij
dan wei opgrinerkt moet worcleii dat de neutrale vakbewegitig vaak so-
cialistisch  gpitispireerd  was.   Na cle grote spoorwegstakiiig  iii   1903   werd
in  1905  het  N\V  of,geri(·lit.  ee,1  op  inoderne leest gesclioeide overkoepe-

lende  vakcentrale.  hi  1907  volgile  liet  CNV als overkoepelende. intercon-
fessionele vakcentrale.  iti   1908  tenslotte  de  opricliting  van  het  Bureaii
voor de R.K.Vakorganisatie.

Niet allerii de arbeiders veremgdeti zich. ook onder boeren en midden-
statiders oiitstotideii vak- eii standsorgatiisaties. De belangrijkste boere,1-
orgatiisatie  werd  de N(:B. gesticlit door pater  van den Elseti  iii  1896.  Zij
coiwiirreerde iii Noord Brabant inet de Maatscliappij van Landbouw. een
neutrale  organisatie vati grootgroi,dbezitters en 110tabelen. De N(:B was
een zedelijk-godsdietistige standsorganisatie. Ze groeide stiel en liaar grote
kracht was gelegen in de stichtilig Van hele series co8peratieve. commer-
ciele verenigingen. zoals bijvoorbeeld producentenverenigingen, verbruiks-
codperaties. e,i vereiiigii,gen van cooperatieve kredietverlening en verze-
keritig. De NCB verdrong de Maatschappij van Landbouw. zeker nadat
iii  1914 de bisschoppen hadden verklaard dat katholieke boeren lid nioes-
ten zijn vaii de NCB.

De eerste grote organisatie vati middenstanders was de Nederlandsclie
Bond van Verenigingei, van Handeldrijve,ide Middenstand (1902). vanaf
1905 De Aliddenstandsbond geiiocmd. Vaiiaf dat jaar stond de bond ook
opeii voor zelfstandige ambachtsliedrii. De 1,orid was een strikt neutrale
overkoepeling,  en  tot  1911   waren  ook  de  R.K  iziiddenstandsverenigingen

daarbij aanges loten. Deze waren  ook  iii  1902  ontstaan. De grote orgaiii-
sator daarvan was pater J.Nmiwelis,  eeti  orde-  en  kloostergenoot  van  Van

deii Elsen. Hij noemde zijn Bossche diocesane bond De Haiize. Hanze-
bondeii ontstonden vervolgens ook in de andere bisdommen. De midden-
statidsbonden  zijn in feite  pas  na  1914  van groot belang geworden. vooral
ook oniclat de overheid torn op steeds nieer terreiiien ging ingrijpen en
de verenigingeii dati als pressiegroep konclen optreclen. Vdor die tijd was
er weinig praktiscli  werkterrein:   anders  dan de boeren e,i arbeiders  die
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zich verenigden 0111(lat ze gemeenseliappelijke belangen hadden. keiiden
de niiddenstatiders elkaar iii de coiicrete leefonigeving vooral als coticur-
re,iteti. Zij koiideti Verl Iliinder geniakkelijk de handen ineen slaaii oin
een genieenschappelijk belaI,g vellig le stelleti.

(1,ultureel gezieii wareii iii deze tijd de normeii en waarcleti Van dr
SMINJeving sterk aaii veraiidering o,ide,hcvig. Laiige tijcl wareii die
reclitstreeks geent op e,i oiitleend geweest aaii godsdietist eti kerk. Kerk
ell sailleillevillg warell &6,1 geweest in Ililll verwaclltillgell oilltirilt de SO-
ciale orde 01 de toeko,iist. Vatial' (le Verlichtmg ecliter warni ze steeds
verder uit elkaar gegroeid. De wetetischap verdiotig de godsdieiist als
broii van keti,iis et, waailwicl (111 weid. nwi haa, pootriitgaiig.sideaal.
steeds meer m:,atgevend. Positivistize eii niaterialisnie werden domitiaiite
waar(len.

Omstreeks de ee,iwwisseliiig ware,i kerk eii godsdie,ist sterk iii het (le-
fensief gedrukt. De otikerkelijklieid ilatil toe. vooral iii de stedeti. TuSSeil
cle  volkstelli,ige,i  van  1899  eii 1930 steeg het onkerkelijksheidsi,e, cei,tage
van 2,26 liaar  14,43%.  hi Noord-Brabatit bleef de onkerkelijklieid eclitei·
tot 1930 beneden de ee,1 procent. De vatizelfspreketicle batid tusse,1 de
kerk en haar sociale taken -de zorg voor oiiderwijs, arnie,1 e,1 zieketi-
kwaiii ter discussie. De coiribi,iatie vali een toeneme,ide professionalise-
ritig en een geweldig ilitdije Ild beroep op deze sectoreii kostte irieer geld
daii kerkelijke organisaties tri' beschikkilig hadden. Daardoor kondeti ze
deze groeiende taken iiauwelijks nieer aaii.

De Verzi,iling was iii eerste instaiitie een poging zich tegen de trioder-
nisering van de samenleving te verzetten en tegelijk de eigen nlaatschap-
pijvisie veilig te stelle,1. Daarbij was men vooral bedticht voor socialistiie
1 let econoniisch liberalisine, eti dan niet naine de anti-(·lericale varianten
daarvaii, werd eve,wens bestreclen. Binnet, de eigen confessiotiele kruig
probeerde nien zoveel 1110=elijk persotien te inobiliseren voor het eigen
standpuiit. Sociale cotitrole en sociale organisaties vorinden daarbij een
sterk disciplinereiide kracht. die werd ingezet tot behoud van de tradi-
tionele maatscliappelijke orde.

Verzuilende te,ideiisen wareii al laiig voor de eeuwwisseling nierkbaar
geweest. De Verzuili,igsteiidetise,1 werden ecliter Iiwt de scliocilstrijd, die
iii  1917  werd  afgesloten.  aaiizietilijk  versterkt.  De  opbotiw  vaii  een  fijii-
nwzig tietwerk vaii verz,iilde orgatiisaties kwam ill de laatste jareii vaii
die strijd goed op giing. Die schoolstrijd eii de kiesreclituitbreidiiigen va,i
1887/1896  en  1917/1922  hebl,en het partij-politieke stelsel iii Nederland
geniaakt tot Wat het tot iii wezen lot ver ill (le jaren zestig vail deze eeliw
gebleven is. De schoolstrijd niatikte vele individuen en groepeti politiek
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bewust 6ii actief. De partijvorming die mede daarvan het gevolg was,
vormde tegelijk een onderdeel van een diepgaaiid proces van verzuiling.

Het proves vaIi partijvorming zelf was al in het laatste kwart van de
negentiende eeuw op gang gekomen. Rond de eeuwwisseling waren iii
snel teinpo politieke partijen ontstaaii.  (SDAP  1894, RK Staatspartij  1897,
CHU 1903/1908) Kiesreclituitbreidingen brachten een toenemende demo-
cratisering  met  zich  Irlee. De invoering  van  het  algemeeil  kiesreclit  in
1922 vornide enerzijds de formele sluitsteen iIi deze Olitwikkeling. maar
was tegelijk een belangrijke voorwaarde tot verdere uitgroei van de de-
mocratie in het algemeen. inaar van de politieke partijen in het bijzon(len

Roosendaal keiI(le iii deze periode iiiet de onstuimige ontwikkelitig die

Nederland in zijn algeti,eeiilieid ketinierkte, ilitegeiideel. Van economische
groei of nieuwe ontwikkelingeii op het terreiti van nijverheid en handel
was nauwelijks sprake. Er ontstonden sleclits vijf nieuwe, grotere. ind us-
trifle onderneiningen die sanien goed waren voor 220 nieuwe arbeids-
plaatsen. Tegelijkertijd verdweiien er ecliter binnen de bestaande indus-
triifle  ondernemingeii   140  arbeidsplaatsen.   Bij een groeiende bevolking
werd de industrible werkgelegenheid dus relatief kleiner. In de landbouw
ging het niet beter. Er was sprake van een proces van schaalverkleining
De landbouw kende wel nieuwe ontwikkelingen. KunstInest, veevoer, ras-
verbetering en cooperatieve finaiiciering en verzekering deden de prochik-
tiviteit stijgen.

Op sociaal en cultureel terrein was er iii Roosendaal iets aan liet gisten.
De  machtspositie  van  de 19e eeuwse notabelen  was nog redelijk onami-
getast, niaar stond onder sterke druk. Er hadden zich iIi Rooselidaal aaii
het eind van de negentieiide eeuw enkele 'vreeindelingeil' gevestigd. no-
tabele burgers niet sonis nieuwe ideefn, soms ook niet katholiek, die deel
wilden gaan uitinaken van de lokale (Inachts)structiiren. De 'Inindere
stand' was in opkotiist en vroeg oni nieer politieke en sociaal-cultzirele
mc,dezeggenschap. Vaniiit de R.KKerk begon  men aan zijn pogingen om
in Roosendaal R.K organisaties van de grond te krijgen. De traditionele
elite leek echter aan vitaliteit en spankracht belangrijk te liebben ingeboet.

Zij nam nauwelijks tiog enig initiatief van betekenis, en concentreerde
zicli vooral op onveranderd behoud vaii de situatie.

De lokale elite bestond uit ee,i aantal families die door huwelijkeii en
zakelijke relaties liecht met elkaar verbonden waren. Ze hadden in de
politiek en in liet sociaal-culturele leven tot voor kort een allesbepalende

rol gespeeld. Ze vorinden eeti gesloten circuit, waarin Iiien elkaar de bal
toespeelde. Er was roiid de eeuwwisseling wel een sclieiding der geesten

12



te zien: eeti kleiti Inaar iiiaclitig deel van de elite, de familie Van Gilse
voorop. wilde van Roosendaal een exclusief roonls bolwerk niaken. Het
grootste  deel   van   de   tiotabelen was daarvan   niet zo gecharmeerd.'   De
familie Van Cilse was o,igetwijfeld de Ineest tooiiaangevencle: zij bezat
kapitaal, grond, wwoerend goed niet nwne grond die veelal verpacht was.
huizen, indistriele bedrijveti vooral in de suiker eii kandij, eii ze beheerde
een bank. De familie doiiiineerde al zeker vijftig jaar de plaaiselijke po-
litiek en het lokale sociaal-culturele leven. De Van Cilse's wareti promitwi,t
katholiek. PA.C. vaii Gilse had de afgelopen decennia een belai,grijke rol
gespeeld.   Hij   was   tussen   1851   en 1897 wetliouder geweest  iii   had   taI
van andere functies  bekleed.  Hij  was de vader  vati  10  kindereii.  die  lia
zijn dood liet imperi,im vaii hun vader zoi,deii belieren. Zij (011 huti kill-
deren) doke,i vrijwel op alle belaiigrijke plaatseii op. De R.KKiesvereni-
ging  werd van 1897-1907 voorgezeten  door  F. van Cilse, raaddid waren
A.J.L.M van Cilse (1897-1910) en J.P.M.van Cilse (1931-1935), een an-
dere Van Cilse was heeiiiraad. Het onroerend goed van de familie werd
beheerd in de N.V.Rooseiidaaise Maatscrhappij tot Exploitatie van Goede-
ren. De familie Was niede-eigenaar van verschillende suiker- en kandij-
fabrieken.  De Van Cilse  Batik  zoi  iii de crisis  van 1933 failliet  gaan.

De faniilie Van Loon was eve,ieens belangrijk: ze waren puissant rijk
Ze bezaten erg veel grond die verpaclit, en een aantal hitizen dat verhuurd

werd.   E.PA.   van  Loon  zat  in  de  gemeenteraad van 1869-1906,  en  was
ook een aantal jaren wethouder. Hij was na het overlijden van burge-
meester Schoonheyt  in 1895 graag burgemeester geworden.  De  Raad  had
hem ook voorgedragen, maar de niinister wilde hem niet betioemen van-
wege de rol die hij gespeeld had in de kolenfraude van Schoonheyts zoon,
directeur van de gemeentelijke gasfabriek. Zijn vrouw kwani uit de familie
van Weel, een andere notabele familie die raadsleden voortbraclit en die
liaar geld onder meer in suikerfabrieken belegd liad. Zijn etiige docliter,
van beroep bankierster, was getrouwd met Vincent van Cilse, bankier.

Een andere belangrijke faniilie was de bankiersfaniilie Laane die tevens

zakelijk betrokken was bij een drietal suikerfabrieken. De docliter van
WilleIri Laane was getrouwd niet burgemeester Coenen. In de politiek was
verder nog belangrijk de familie Raaymakers, die vier generaties lang
het ambt van genieente-ontvanger uitoefende. Zij waren via huwelijk
weer verwant aan de familie Van Loon. Rond de eeuwwisseling hebben
we te maken met C.P.M.Raaymakers. die voor hij in 1904 gemeenteont-

1

)   Cetuige de gebeurtenissen rond socifteit  De  l'nie in  1896. zip deel  I.
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ranger werd, eerst  van 1897-1904 wethouder  was.  Hij  was van beroep
klerk op ren suikerfabriek, en tevens bierbrouwer.

\'an spec·ifiek katholieke orgatiisaties was iii de negentiende eeuw nooit
sprake geweest. maar die begoiineii liti laiigzaiiierlialid van de groiid te
koiiie,i.  I let  eerst  kwa,Iien  de  standsorgatiisaties e,1  de  politieke orgaiii-
saties, eli zij woilneil |ailgzaaill aail Invioed.

Ee,i I,elatigrijke rol in de beginne,ide verzuiling was weggelegd voor de
pastoor van cir St.Jansparochie, cir Norbertijn Siardus de Croot. Hij was
iii  1862 geloren iii Weert.  hi  1892  was  hij  assiste,it-pastoor gewordeti  iii
cle St.Jatis ,aroclile e,i vaiiaf 1901 was hij pastoor. Hij streed heel aktic·f
07,or ri,(,ms-katholiek< orgaiiisaties en vimd daarbij de fainilie Vati Cils,
a:"i zijn zijde.  Ilij overleed  iii  1924.  De eerste Roosenclaalse pastoor clip
iiiet   verl}onde,i  was  aan  eeii  kloosterorde.  was  (:.Liiykx.  de  hoiiwpastocir
van de St.Alito,iiusparochie Ilij was eeli telg i,it de baiikiersfaiiiilie.

Dr li.KKiesvere,Iiging. opgrricht cloor reii \'tin (;ilse. was ii, 1896 cle
(·erst,· kallie,lieke orgatiisatie. niaar vourloi,ig z.0,1 clie nog niet zo leveris-
vatbaar eii zo katholiek blijketi. liet was de spreekbuis van de c·oi,serva-
tieve  (·lite.  die (laartiiee vooral  twre  zaker, beoogde: politieke iiikadering
vaii nietiwe ,1iet-Iiotabele stenigerrclitigileti e,i politieke uitsluiting vaii
ee,i grcwp tiotal}ele nieuwkoiners. De tiotabele 'vreemdelingen' ec-htei wer-
cirti iia e,iige trgetista,id ill de eigen geledereii opge,iomen. De protestailte
Ar(·iicit-Jan Heerina  vali Voss. booinkweker eii t,iiliarcliitect, was ee,1 vati
lien.  I lij  wei-cl  iii  de  raad gekoze,i  tia  verl  tege,iwerking  te  hel,ben  0„-
clervoticleti vaii cir R.K.Kiesverenigi,ig. Maar totii hij er eenniaal inzat.
werd I,ij vervolge,is door diezelfcle Kiesver,·i,igirig kaildidaat gestelil. Ilij
Zoil vaii 1919-1923 wethorider zijii

Eeti cleel vaii de elite wilde zich strikt katholiek orgaiiisereti. ee,1 ancler
(1('el was claarop trgen. Ook i,olitick o,itstc„id er biniwn de gelederen vati
cle i,otal,eleli rei,  scheiditig der greste,I:  e,·11 kleiii,· groep zou zich  liberaler.
Iiiinder clc·ricaal, e,1 iininder (·onservatief 01,stell(·ii. Karel van Wely. siga-
re,ifabrikatit,  was  ee,1  vail  hen.  1 lij  gelioot  re,1 grote populariteit, iliet
allecti bij ee,1 (irel der elite. iiiaar ook roncloin dr Kacie. toen er,1 rchte
butirt   'vaii  i,ii,idere  stand.   R<,iid  1908  zoii  de  Roosendaalse  gevestigde

orde liri,1 7.elfs verwijteri dat hij #n liheraal Ai soc·ialist was. e,i bovendie,i
ruzic maaktr inet cle pastoor. 77)Th werd hij raadslid en. tiet als Ilerr,iia
raii \'oss. later door de R.K.Kiesvere,jigii,g grkaiidideerd.

11' 1,(,prfii wareti de eersteii die zic·h orgaiiiserrdeti. Mr. A.vati Cils(' was
iii  1896  1,ctiokke,i  bij  de  opnc·lititig vaii  cir  Roose,idaalse  afcieling vai,  cir
N(:B. lac·.\hs. l}eter bekeiid als Ko Zi,s. 1,(·paalcle als secretans jarenlaiig
11('1 g('ziellt 5:iii de afflelilig. 0 } zijii 1}eclrijf wer<1(·ii proefrelden aaiigelegd
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waarop gepoogd werd de opbrengsteti te vergroten. Hij was secretaris
van de 'Cooperatieve melkfabriek Het Anker' er, directeur van de plaat-
selijke Boerenleenbaiik.  Iii  1917  werd hij ondervoorzitter  vati  het  besttiur

der R.K.Landbouwschool. Hij was een aantal jaren lid van de Tweede
Kanier, en jarenla,ig lid van het hoofclbestuiir van de NCB.2

Steeds belangrijker mitiatieven kwamen vaiiuit kerkelijke en clericale
lioek. die daarniee bijna naadloos het voortouw vati ee,i decl vaii de elite
ging overnemen. Oindat praktisch iedereen katholiek was. gebeurde dat
zonder dat er eclite breuken of conflicten ontstonden. BovetidieIi stiniu-
leerde en steu,ide de faniilie Van Cilse deze ontwikkeling van harte. Pas-
toor de Groot wist de notabelen, tot il:iii toe ongeacht hilii levensover-
tuiging  verenigd  in  socifteit  De  Unie,  in   1906  te  splijten  in twee delen.
Het kleinste triaar itivloedrijkste deel, waaro,ider de Van Gilse's. girig over
Iiaar socifteit De Katliolieke Kt md die door liaar statuten volledig onder
controle stoiid van de pastoor van de ,St.Jail.

 antlit Breda kwani   in 190+ 'overwaaien' de R.K.Volksbond, waarin
werklieden en patroons gezameiilijk optrokken. De Volksbond werd geen
succes.   kind   1913  otitstond   daaruit   de  R.K   Gildeiibond,  een   standsor-
ganisatie voor R.K arbeiders. De winkeliers en middenstanders kregen
hun  organisaties  in  Rooseridaal  voor  1914  nog  niet  echt  van  de  grond.

§3.1914-1918: De Eerste Weretdoorlog

De oorlog brak, hoewel alle naties het gevaar onderkenden en de in-
ternationale spanningen reeds lang opliepen,   toch nog onverwacht   mt.
Nederland was neutraal, e,i wenste deze fieutraliteit ook te handhaven.
Dat is gedurende de hele oorlogsperiode gelukt. Dat wil niet zeggen, dat
daarniee de oorlog aan Nederland voorbij ging. Incidentele verliezen. toe-

nemende rantsoenering, duurte van alle overzeese produkten, permanente
mobilisatie en tienduizenden vluchtelingen kenmerkten het leven iii deze

Jaren,

Vanaf 1  augustus  1914 werd het leger gemobiliseerd. Kort daarop. begin
oktober, viel Antwerpen en kwam er een stroom vluchtelingeii naar Ne-
derland. Hun aantal werd geschat op 900.000. waaronder 35.000 Belgi-
sche militairen die volgetis internationaal oorlogsrec·ht prompt ontwapetid
en geinterneerd werden. Na de eerste paniek stroomden veel vluchtelingen
snel weer terug, zodat in november/december   1914   hun  aantal   al   was

2 )   CARN, C:8  1917-1936.1-and- en '1'itinhouwstatistiek 1937-1950 Bovendieti cir map biogra-
fis(·lie gegevens bestuurders.
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geslonkeii tot 200- 8 300.000 man. Een jaar later waren er nog 50- tot
100.000 in Nederlaiid. Deze laatsten bleven merendeels tot na de oorlog.

Naarniate de oorlog ecliter vorderde, raakte Nederland in economisch
opziclit steeds nieer geisoleerd. De strijdende partijen zageii erop toe, dat
Nederland Keen strategisclie goederen verhandelde. En de definitie van
'strategiscli' was zodatiig. dat steeds ineer niet kon worden aangevoerd.
Oorlogsha,ideli,igen op zee maakten de aanvoer van grondstoffen extra
mocilijk.  Vooral na  1917  deden  deze beperkingen zicli gelden. Er ontstond
een scliaarste. die de econoniische bedrijvigheid snel deed afnenien, en
die een systeem van distrilititie noodzakelijk maakte. In het najaar van
1918 was de toestalld kritiek. De overheid zag zich gedwongeii steeds
nieer niaatrege|ell te iletiien oni de liaperende econonkie op gatig te hou-
deii. De iiiaatregele,1 wareii vooral bescherinend vaii aard.

roor Roosendaal was de Eerste Wereldoorlog heel belaiigrijk. De grote
vluchtelingenstroom kwam voor eeti decl per trein naar ons land, en pas-
seerde (ltis noodgedwotige,i de grens via het station Roose,idaal. Veleri

kwanien ook met de auto. de fiets. de paardenkar of gewoon te vort.
Onder het kalme opperviakte van de Roosendaalse samenleving had al

eeti  en  ander  geleffd:   de  werkgelegenheid  en  de  huisvestillgililogelijklie-
deti hielden geeii gelijke tred niet de toenanie van de bevolking. de ar-
beiders lieten al op bescheiden schaal van zicli lioren. er waren socialisten
gesignaleerd, de boeren haddeii zich georganiseerd, vanuit de kerk werden
steeds gerichter en agressiever pogingen ondernoinen oin R.Korganisaties
van de grond te krijgen, enz. De golf vluchtelitigeil die Roosei,daal over-
spoelde, ontwrichtte het oude evenwic·lit en de bestaande verhoudingeti
ncig verder.  De schaai ste  die  na  1917  distributiemaatregelen  tioodzakelijk
Iiiaakte, deed de rest. Voor zover nog niet aanwezig olitstonden stands-
organisaties, en de al bestaande organisaties groeiden sterk uit. De NCB
was  al goed ingeburgerd.   De  Cildenbond  zou  tot  1917  een  kleme.  onbe-

langrijke, iioodlijdende organisatie blijven. Daarna kreeg ze snel eeti grote
aanliang vooral iiadat ze werd itigeschakeld bij distributie en verdeling
van schaarse goederen. hi 1916 kwam ook de R.K organisatie van mid-
denstanders (opnieuw) vaii de grond.

§ 4.191h-1940: Net Interbellum

In  no. ember  1918  kwani  een  cincle  aan  de  massale  oorlogsslacliting,
111,1 .1 1 tot veel opli,chting leidde dit liiet. Het iiiteriiationale politieke
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iziaclitseveiiwiclit  van  voor   1914  werd  met   hersteld,  en  er  oiitstoiid  ook
geen duidelijk nieuw Iriachtsevenwiclit. De Russisclie Revolutie. en in ons
land liet Troelstra-incideiit, veroorzaakten een grote angst voor een bols-
jewistisclie dan weI socialistische revolutie, een angst die er tiiet niinder
om  werd  toen  iii  1919  bij de eerste geiiieenteraadsverkiezingen  na  de
invoeritig van het algemeen kiesreclit voor nianiwii, de socialisten overal
iii ons land eeii plaats verwierveti  iii de gemeenteradeii.

Het interbellum werd belmlve door het oiitbreken van een politieke
niachtsbalatis ook gekennierkt door voortdurende econoiiiische depressies
en grote valutasclioniineliiigen. Nederland, dat met zijn open economie
sterk afliankelijk was van het biiiteriland, ondervoiid daarvan de nadeleii.
Tocli was de Nederlandse uitgangspositie niet slecht. 01ize eigen ecoliomic
had  tussen  1914  en  1918  met eriistig geleden. Doordat de grondslag  van
de  ecotioiriie  niet  wezeiilijk  was  aangetast,  hoefde  er  na  1918  geeIN  pro-
duktieapparaat hersteld te worden. Nadat de aan- eii afvoer was hersteld
kon de produktie weer o,imiddellijk op volle capaciteit gaan draaien

Dat  gebeurde ook, nwar al  iii 1920 zette een conjunctuurdaling  iii.  De
valutaperikelen van de jaren twintig Inaakten de export naar het buiten-
land moeilijk en gaven de buitenlandse producent een gemakkelijke toe-
gang  tot de markt.   Na  1923  liet het econoinisch leven een licht herstel

zien,  dat  met  name  na 1926 kraclitig doorzette  tot de grote  beurskrach
van   1929. Vele ondernemingen draaiden op volle toeren en deden grote

uitbreidingen en mvesteringen. Voorbeelden hiervan zijn Fokker, Hoog-
ovens, AKU en Pliilips. Deze en andere grote concerns begonnen zich ook
internationaal te manifesteren. Andere grote onderneniingen als bijv
KLM ontstonden in deze tijd. Crote infrastructurele werken, bijvoorbeeld

de drooglegging van de Zuiderzee, werden aangepakt. Het wegetinet, dat
in   1920   nog in treurige toestand   verkeerde, werd belangrijk uitgebreid
en verbeterd. Ook het waterwegennet werd belangrijk uitgebreid. Tocli
ontstond in deze jaren een grote werkloosheid. Deze werd niet uitsluitend
veroorzaakt door de sleclitere economische otiistandiglieden, maar vooral
ook door arbeidsuitstoot ten gevolge van mechanisering en rationalisatie.

De  Beurskrach  in 1929 leidde de crisisjaren dertig  in. De economische

activiteit daalde en de werkloosheid nam massale vormen aan, vooral
omdat het proces van mechanisatie e,1 rationalisatie gewoon doorging. In
1935 bereikte de crisis een lioogtepunt. en pas na de devaluatie van de
gulden  in  1936  trad een liclit economisch  herstel  iii, dat echter  in  1937
al weer stagneerde. In augustits 1939 maakt het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog een einde aan een normale ontwikkeling van het economisch
leven.
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De m c'rheid na,ii iii de jaren twintig incidenteel maatregelen om de
biti,ieiila,idse  1Ilarkt  te  beschermeii.  Tot  1930  liet  zij zich daarbij leiden
door liet uitgangspu,it van de vrijha,idel. Pas daartia naill Ze lilet de
itivoering  vati  de  (.risiswetteri.  het  verstrekkeii  van  steuii  en het opzetten
van wc'rkverschaffing.sprojecten een ander statidpulit iii. Daarnaast ont-
wikkelde zich iii de tweede helft van de jaren dertig de discussie over de
stii,irilere,ide taak van de overheici.

Op cultureel gebied was m deze jaren d,· verzi,iling een allesbepaleiide
factor. Iii eerste instaiitie was de verzuilii,g vooral eeti defe,isieve rellex
geweest. De zuilen en de verzuilde organisaties bodeii nu ecliter steeds
iiieer eeii kader waarbin,irii sociale emancipatie ko,i plaats vinden. Biti-
lieti de eigeti beweging wei·d iIiensen geleerd oin zicli in te zettell voor
'de goede zaak'. dat wil zeggen voor de opbouw van de sanieiilevitig
volge,is de eigeii pri,wipes. lii de zuil werden alle elenienteti vaii het da-
gelijks leveti opgenotijeii. zodat de eigeti ideologie in alle facette,i daarvati
koii doordringeii. Zo had de zitil itivioed op alle economische, sociale (An
ctilturele orgatiisaties en op het politiek systeeni. kortom op alles wat
mensen deden. Iedere zuil oiitwikkelde eeii eigen, gesloten, inforniatiesys-
teeiii niet eigen kranten. radio. tijdschrifteii. enz„ en iedere zuil hield zijn
leden ver van 'anders<lenkenden' Vooral 111 de twititiger jaren zag men
een snelle organisatorische uitbotiw vaii de zizileii. Tenslotte King de zuil
zich kenmerkeli door een offensief optreden naar biliteli. Het werd iii
deze fase ali legitiein ervaren on] te streven naar een liiachtsbasis als
onmisbaar hulpiniddel tot het realiseren van de maatschappelijke heror-
denitig iii de eige,i, christelijke c.q katholieke c.q socialistisclie ziti.

Aaii het einde van het liiterbellum was zowel iii politiek, sociaal en
cultureel opziclit reti m lioge mate gesegmenteerde sanieIileving olitstaan.
Daarbij trad het ondersclieid Iiaar levensbeschouwing wel het nieest op
de voorgrond. maar stands- en klasseverschillen speelden een niet te on-
derschatten rol. Er bestoiid een zeer sterke gerichtheid op de eigen groep
eli de groepsbelangen. Economisch onderging men hevig en langdurig de
effecten van de inteniationale economische crisis. De politiek was zeer
conservatief, wist tege,istellingen niet te overbruggen of problemen het
hoofd te biedeii. Als gevolg vati al deze zaken heerste er aan het eind van
de dertiger jareii een soort crisisstemming, een gevoel van malaise, een
permanente oliderstroolli vaii onvrede. In brede kringen was men het
idee toegedaan dat er fundameiitele veranderingeii ilodig waren, zonder
dat men al eeii di,idelijk beeld had van de weg waarlangs dit zou nioeten
gebeuren
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De periode tussen de wereldoorlogen iS ill Roosetidaal eell ze#·r olirlistige.
De  ecotiotiiische  torstand  was  allerbelabberdst:  iii  1930  was  de  werkge-
legenlieid in de grotere i,idiistriele bedrijk·en precies 47 arlwidsplaatse,i
groter  dail  iii  1900:   1017  teg('11 970.  Pas  na  19:33  was  er  sprake  van  reti

aantrekkencl bedrijfsleveii. Di· werklooshrid was eii bleef lic,c,g. Het arraal
aan latidbouwgrotideii veraticlerde tiiet wezenlijk. nwar het aai,tal liecirij-
ven steeg met sprotigeil. Ste<'cls meer tiwi,seii warei) dus voor hun iliki)-

mni geheel of gederltelijk allia,ikelijk vati erii even groc,t geblever, op-
pervlak (·iiltziurgroiici. De sporling werd (littiner. e,i er was veel verborgeii
werklooshcid onder de bocrrii. In het itiidden- en kleitibeclrijf was de
toestand iiiet veel l,eter. De jaaiverslapii va,i de Ka,Iier vati Koophaildel
nwiddeti jaar na jaar dat cir toestai,(1 va,i de tiiiddelistatiders peniliel
was.

Het aantal inwoners hleef c·chter  grorieti:   vai,  20.888  iii   1918  giiig  Ii,·t
Iiaar 26.116  in  1940.  Daartii('e  was ook  cle  sociale  proble,iiatwk  g,·geve,i:
eeti tekort aan werk en hitisipsting jilist voor clie groepe,1 clie zicli soc·iaal
*91 econoinisch aclitergesteld voeldeti e,i wildeii eniancipereti.

Wat in Roosendaal iii deze tijd witstekend vati (le gro,id kwaiii, warcii
(le R.K (stands)orgatiisaties. Bij de Boere,ibond bleef Ko Vos ern gezic·lili-
bepalende rol spclen. Bij de Cildenbotid wareii dat vooral (i.Valketibi,rg,
J.van  Nassau  m  L.Tlieunisse.

Cornelis  (Kees)  Valkenburg was  iii 1892 geboren  als zoon  van  ren  wiii-
kelier en ce,i winkelierster. ilij was van beroep ambtenaar hij de Spoor-
wegen.  iii  1919  wei-d  hij  iii  de raad gekozen als afgevaardigde  van  de
Cildenbond op de lijst van de R.K.Kiesverewgiiig. Hij zou raadslid blij ve xi
tot   1941.   en bij zijn   dood   iii   1946   stotid hij opnieuw katididaat   bij  de

verkiezi,igen. In 45/46 was ho wethotider. Kees Valkenb,irg was ee,i bij-
zo,ider grlovig nie,is eii de rooins kathe,lieke orgar,isatie zeer toegewijcl
Hij was voorzitter van St.Raphael, de bond va,i spoorwegarbeiders. 1 lij
was ondervoorzitter, en daarna al snel voorzitter en diocesaan besturirslid
van liet Katlioliek Werkliedenverbond. Voor Roose,idaal was hij de per-
sonificatie van de Cildenbond. Maar ook buite,i de bond had hij fuiicties.
1 lij  was  lid  (1939) en voorzitter (1941-1946)  van het Burgerlijk .Artilbe-

stuur. Hij werd lid vaii het bestuur van de R.K.Nijverheidssi·hool. Hij was
lid van de Provinciale Staten. Kees Valkenburg was getrouwd en had zes
kitidereti. Na zijn dood werd zijn vrouw gekozen in de gemeetiteraad. Zij
zou lid blijven  van  1949-1953.

Johannes   (Jan)   van   Nassau   werd   in   1890 iii Roosendaal geboreii   als
zoon van een arbeider. Hij werd Oniniernian. 01 klom via een opleidiiig
aan de teekenschool op tot bouwkundig opzicliter. Hij zou zicli vestigen

19



als architect. Hij was getro,iwd eii rader van acht kitideren. Hij was lid
vati liet liestutir vati de Cilde,ibond. en hij vertegenwoordigdr cle boncl
in  cle  getiieentera:id  op  de  lijst  van  de R.KKiesvereniging  vaii  1924-1931
eii vaii 1935-1966. 1-lij was wc·tliouder vati 1935-19+5. Hij was eeti vati
de opricliters va,i cle Wotiii,gbotiwveretiigitig St.Be,ieclict,is. maar ook van
de Woi,iiigbotiwsticliting St.Joseph. Bij heide inaakte hij jare,ilatig deel
iiit ,:iii liM best,itir. Ilij was si,ids 1949 ook bestuurslici van cir R.K.Ani-
baclitssihool St.Jos<j,li.

Leonarchis  (1.e<·11) Theu,iiss,· w ·rd iii  1891  geborei, iii Castel. Zij,1 vader
was a ·litereetivolgri,s reelic,rcler. cliauffetir en arbricic'r. Leeti was ge-
trou\#cl ('11 Ilacl vijf kitidere,i.  I lij was 4,1,erslager vai,  beroep. cii    erktr
bij cic· Slic,orwi·g,·11. waar hij ,·c·rst wage,ilic·liter eii later ketelitiaker was.
i lij was raadslid vati 1931 Icit zij,1 clood iii 1969. 1.4'c·,1 was dat i,iet altijil
voc,r clez.rIMe partij. hi 19:31 +1(,iici hij (il, cle lijst vaii cir R.KDissicirtiten.
m  193.5  4, 41(' lijst  va,1  (lr  Katliolieke De,iiocratisclie Partij. Bricle  oplio-
Iierrchii tege,i cle R.KAirsvereIiigiIig. Vatiaf 1939 stc,iicI Leei, rc·liter 9 001
cir  R.K. Kiesveret,igitig  op  de  lijst.  Ilij  was eeii  sotiis  opportui,istisch  inan.
In cir 1:iatste jarc·,1 vali ziji, hestilurdersloopbaan zc,11 hij als onverzettelijk.
liarci  ,·11  coiiservatief  l,eke,icl  staan.  Hij  was  wetlic„ider  van  1949-1966.
eii Iici var, Proviticiale State,i van 1961-1969. Leeti vergaarde bijzo,ider
F·rel Iwsttitirsliclizi:1:itschappeti. Die zoticlen heni tot cen oilgei,lee,1 111-
vlorilrijk maii irwketi. Op eer, 1,epaald iiioment had hij er ineer daii 24.
De lirlatigrijkst(·: voorzittc·r van St.Rapliael. pendng,neester bij de Wo-
niiigstichting St.Jos(·ph, Illedesticliter vati liet plaatselijk wijkwerk, de so-
ciale werkplaatseii. de mi,zirks(·liool en de L.1'.S.  I lij had van dc,(·ii tilet
cli· vereniging vaii drankl,(·strijcling Sol,rietas. inet H,·rwon,irti Levens-
kraclit r,1 De Still(' Omgang. 1 lij was tiiecleoprichter vai, de timmwiizatig-
verri,igitig (ioticordia. Iii (1(· juret, 19+5- 1948 zoil hij zicli mucteii ver-

were,1 tegen aai,tijgi,igen vati (·ollaboratir iiwt de Dititsers.
Bi i dr Midde,istaticisverewgi,igeti warrii het iii eerste itistaiitie J.Ridclers

eii Nootrtiboom die i,i de aMelitig ee,i I,elatigrijke r(,1 speeldeii. 1 idders
was  in  1886  gelic,rtii  als  71,0,1  v:iii  een  witikelier  (·ii  zelf achterretivolgens
nia,id(·lifabrikatit.  koopiki:,ii.  lierbergier  (·,1  koster.  Ilij  was  raacislic{  e,1
wetlic,i,der van 1923 lot 1935. 111 1931 werd hij gekozeii als 'R.K.Dissi-
de,it  ir, 1935 kwaiwi er ceii o,iverwac·lit riiide aaii zijii politieke carribre

vai,weg(' oiigeregelciliedeii Iiwt cleclaraties. Na liet vertrek van Ridders
was  (i.1.aiwii  tcH)11:,aiigeveticl.  I lij  werd  iii  1891  gehoreii als  zooii  vati eeti
postl,ratiibte.  1 lij  trc,uwde ttlet eeil witikelierster iii (lameslioedeii. Oors-
pronkelijk was hij katitoorhediende. later had hij ren eigen zaak. I lij was
voorzitter van (le R.KMicidenstandsvereniging. Nanietis die vereniging
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stond  hij  ook op  de  lijst  vati  cir  R.KKiesverei,iging eii  was  hij  vati  1935
tot zijn dood in 1953 zowel raacislicl als wetlic,ticler (fitiatwifii. onderwijs
e,1 sociale zaketi) Hij was erti trc,ziw voorvec·liter van clt· R.Kilid(lelistatid.
eli probeerde tot liet laatst de litiker- e,i de re ·hterpletigel politiek l,ijeeii
te houdeti. Naast deze fii,icties was hij 1104; iici ,·ati de dic,ers:Inr (·01,inkissie
voor de gezilisverzorging. vo(,rzitter vati het bestitur vati cle liuislioud- eii
iiidustrieschool, de Katholieke Kri,ig ('ii d,· Mitziekscliool.  1 lij zo,ig L,ove,i-
dien in het koor vaii de St.Jatiskerk.

De zoge,iaainde hi,gere staiideii' keticlrii greii explicit·te. eige,i staii<ls-
vereiligilig. Zij olitilloettell elkaar iii +0(7fteit De Kalliolwke Kri,ig, (ii z.('
votide,i liun bolwerk m de R.KKiesvc·reiiigiiig. ciw ziji, thitist)asis had iii
liet Krii,ggebouw. De Alge,i,riw R.K.Werkgrversv('ietiigi,ig (lie liesclic,liwd
liacl kunneti worden als ('eli boort staticisvereiligilig, kwatil niet e(·lit v:iii
de grotid. Ze bestonci wei eveti, ('ii liaci tiiteraarcl ee,i Vaii (:ilse als voor-
zitter.

De belangrijkste geestelijketi uit cleze I,eric,de Zijil de Noi·lwitijil Ever-
niodus Derixk, pastoor van & St.Ja,is }arocliie, eti  }astoor/dek ·n Vaii
Mierlo van de St.Josephparochie. Derirk was op het terrein van de ka-
tliolieke orgatiisatie niet zo ac tief, dat is iti ieder geval iii de ar<11ieveii
 iiet gebleketi Hij had wei veel belangstellitig voor de geschiedenis vaii
de kerk en de St.Jansparocliie. Ilij best,ideerde de Toiigerlose arcliieveii
en publiceerde daarover regeltiiatig in De Crotidwet. Na zijii eirieritaat
keerde  liij  in 1939 terug  naar  l'ongerlo.  Hij  tratiscribeerde  claar  nog  vele
Latijnse archiefstukken (.ii acteti over Roosendaal.

Van Mierlo was een telg uit het bankiersgeslaclit. Als 29-jarige kwam
hij iii 1922 als kapelaaii naar de St.Atitc,ii,tisparochie, niaar hij werd i,a
een  jaar ook belast   inet de voorbereiding   voor  de   bouw   van   de  St.Jo-
sephkerk.   Daar  werd  hij   ill   1924  pastoor,  rii  iii   1925  ook  (leke,i.  Vaii
Mierlo stond beketid als eeii daadkraclitig eii patriarchaal inan die graag
alle touwtjes in handen had. Ilij was vooral actief biilliell Cir Stalidsor-
ganisaties.  Tot   1966  zou   hij   iii   fii,ictie  blijven.   Kort   na   zijn  emeritaat

overleed hij.
Al deze personen en hun organisaties bepaaldeii zowel liet sociale eti

culturele leven als hit politieke. Zij beheerstrii het toneel, waarop irleestal
-voor of acliter de coulissen- Ilink om de niacht gevocliteii werd.  Het
c·elite toiieel en de revue kenden hitii eigeii coryfeeen. Opi,ierkelijk was
dat die al heel vroeg de verdeeldheid tussen alle standsgroeperingen  oiit-
stegeii en naar sainenwerking zoelite,1. A.Wairaveils en J.kiol waren hier
de grote nameii. Vooral Sander Watravens was als acteur en regisseur

21



actief. hi 1933 zou onder zijn leiding de Brabantse Revue tot stand ko-
men. Met J.Mol werd hij bekend in de cabaretgroep Klaveren Vjf

Alle organisaties stondeti onder patronage van de R.KKerk, die via de
geestelijk adviseurs de zaken kon sturen. Zij namen arbeiders en boeren
serieus. en boden hen een plaats binnen de corporatistische samenlevings-
visie. Hoewei dat een standssamenleving was waarin de positie van ar-
beiders en kleine boeren hierarchisch ondergeschikt was, gaf dat deze
groepen aanvankelijk toch een kader waarbinnen ze een begin konden
maken niet hun eniancipatie. De oude elite probeerde zo lang mogelijk
de eigen inachtspositie  op al|e terreinen veilig te stellen.

Oindat zowel de emaiiciperende als de behoudende ontwikkelingen in-
gebed werden bitinen de verschillende R.K standsorganisaties, gaf dat
vooral politiek aanleiding tot het oiitstaan van interne verdeeldheid en
onderlinge machtsstrijd. Dat ging gepaard met soms chaotische en on-
doorziclitige gebeurtenissen. De Middenstand was hier vooral het kind
van de rekening: zij i,amen  een  dubbele  middenpositie in: tussen elite  en
arbeiders enerzijds, en tussen conservatieven en liberalen anderzijds.

§  5.   1940- 1945: De Tweede Wereldoorlog

Voor het eerst sinds  1813 werd Nederland onvrijwillig actief betrokken
bij een oorlog. Daarmee kwani een einde aan de neutraliteitspolitiek. De
Nederlandse regering week uit naar Eiigeland en het parlement werd
ontbonden. Dit gezagsvaciiiini werd opgevuld door de bezetter. Alie andere
gezagsdragers en ambtelijke diensten bleven ecliter aanwezig en functio-
neerden normaal door. Aan verzet tegen de bezetter werd in bestuurlijke
kring, zeker in het begin van de bezetting niet gedacht, ieder had de
opdracht en proheerde ook zoveel mogelijk de dagelijkse gang van zaken
te handhaven. De Nederlandse Unie zag zelfs de oorlog als een moment

waarop de onderstroom van onvrede die al bestond gekanaliseerd en ge-
bruikt kon worden om te komen tot de opbouw van een andere. betere
en kraclitiger samenleving

Toch  kwam  het  politieke  leven tot stilstand. In september 1941 werden
gemeenteraden en Provinciale Staten door de bezetter buiten werking
gesteld. en in dat jaar werden ook alle politieke partijen, met uitzondering
van de NSB, ontbonden. De Duitsers slaagden er vervolgens ecl ter niet
in massale politieke steun te verwerven. De nazificatie van Nederland
mislukte. Op papier kreeg de bezetter wel overal de macht in handen,
nlaar feitelijk was dat een lege huls. Nieuwe organisaties functioneerden
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niet of anders dan bedoeld, kranten werden niet gelooM. Het verschui-
vend perspectief van het verloop van de oorlog speelde hierbij een grote
rol. Slechts op 6,fii terrein bereikte de bezetter zijn doel: het overgrote
deel van de Joodse genieeiischap. rumi 70%, werd in de concentratie-
kampen geliquideerd.

Aan de opbotiw vaii het econoiiiisch apparaat kwani vrij abrupt eeii
einde. De Dtiitsers proheerden de Nederlatidse economie dienstbaar te
tiiaken aaii de Duitse oorlogsecotionile, aailvankelijk niet zachte. later iiiet
harde hatid. Via de Al beitseinsatz wei-deii eerst de werkloze. ijiaar na

1942 ook ved andere arbeiders verplicht iii Duitsland te gaan werketi.
in de loop van de laatste oorlogsjaren werd een groot deel van het pro-
duktieapparaat grondig vernield en werd Nederlaiid geplunderd. Dat alles
bracht, anders dan iii de eerste wereldoorlog, een ernstige breuk met zich
mee.

Ook op sociaal eii cultureel terrei,i had Nederland het nioeilijk. Een
groot probleem was de opstelling tegeiiover de Duitsers. Collal,oratie of
verzet was dmdelijk. Daartussen zat ecliter een groot grijs gebied, waarin
liet lastig opereren was, en waarin kwesties als lijfsbehoud en het 'voor-
komen van erger' een grote rol speeldeti. Aanvatikelijk stonden veel Ne-

derlanders, juist vaiiuit het inalaisegevoel en de overtuiging dat er iii de
samenleving iets grondig moest veranderen, ook niet helemaal afwijzend
tegenover begrippen als 'nieuwe orde', zelfs als meIi bepaalde aspecten
daarvan absoluut afwees. Velen stelden zich aanvankelijk afwachtend,
ontwijkend en neutraal  op.  Pas  toen  iia  een  A  twee jaar  de  Duitse  maat -
regelen scherper werden en de gevolgen daarvaii aan het eigen lijf voel-
baar werden dan wel de eigen diepste overtuiging aantastten, veranderde
deze houding. Veel organisaties ontbotiden zicli. een aantal personen
schortte  hun  werkzaainheden  op  of dook onder. Socia|e  en  culturele   net-
werken en structuren werden hierdoor in ernstige mate verstoord. Het
kerkelijk leven werd echter door de bezetter met rust gelaten en bleef
daardoor intact. Ilet was een belangrijk element van continuiteit in de
oorlogsjaren. Vooral na 1943 ontstonden steeds nieer conflicten en tekende
de nederlaag van de Duitsers zich sclierper af. Steeds nicer goederen en
arbeidskrachten werden naar Duitsland afgevoerd. De anti-Duitse stem-
ming nam toe en het verzet breidde zich uit. In de eindfase van de 00rlog
was het leven totaal ontregeld. De nederlaag van de Duitsers was toen
onontkoombaar. Najaar   1944   werd het Zuiden van Nederland bevrijd.
Nederland boven de rivieren moest  toen  nog de hongerwinter doorniaken.
Zuid-Nederland was frontgebied en bleef door de vele militaire operaties
ontregeld.
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Bij het uitbreken van de oorlog had Roosendaal veel te lijden gehad van liet

oorlogsgeweld.  Tot  8  iiiaart 1942 bleef burgemeester  Prinsen  op  zijn  post,
en probeerde zo goed inogelijk te scliipperen met de Duitsers. Daarna werd

hij ontslagen en vervangen door NSB-burgeincester Daenis. Daems was tiiet
grliefd. Hij was geri erg kraclitig bestuurder. Veel van wat hij deed was
voorgekookt door de leiditig van de lokale NSB. Niet hij, maar de NSB
betioeinde eeii Ii,eziwe wethouder, cii toen hij op een bepaald iiiorrient tegen
de zin van de NSB handelde. kreeg hij daarvoor zelfs een berispi,ig Boven-
dien i,ioest Daeins poor de plaatselijke NSB-leidiiig allerlei inforniatie vet--
zaiiielen over anilitgeiioteii en leden van de NSB. Hij werd daarin bijgestaaii
door eeti NSB-secretaris. iii liet politie- eii anibtenarenkorps bevond zicli
eeti aatital NSB-leden eii sytiipatliisatiteii.1

Bij de bevrijding liep Roosendaal opiiieuw Ilinke schade op. Begill
oktober  19+4 begotiiieri  -bij  het  iiadereii van  de geallieeer(le troepe,1-  de
Diiitse troepeti iziet het leegroven van fabriekeii en witikels. Bij de greiis
bij Nispeti werd lic·vig gevocliteii. De elektriciteits(·eiitrale ei, het statioii
wareti doelwitten vati de artillerie eti luchtiiiaclit. Toen tia de bevrijcliiig
op  30  oktober  19+4  de  bala,is  werd  opgemaakt.  wareii  er  32  dode,i  te
betreuren, 198 litiizen verwoest. 567 illitl of irieer beschadigd eii haddeii
er 829 glasscliade opgelopen.+

Burge,neester Prinse,i keerde onmiddellijk terug op zijn post en riep in
overleg Inet het Mi|itair Cezag ren bestuursconimissie iii het leven. Hi erin
zaten burgers die het vertroiiweii geiioten van de burgerij. Het waren cle
wetliouders Van Nassau en Tiebackx, gemeentesecretaris (de latere bur-
gemeester) Freyters. geIneente-olitpanger Van Croenewoud, een aantal
1,eanibten vali Genieeiitewerken en een aantal leden van het Verzet.5 Er
zaten geeii voormalige raadsleden iii.

Het probleetii van de collaboratezirs was iii Roosendaal vrij onivatigrijk
Belialve hij het plaatselijke politiekorps hadden er nogal wat NSB-ers of
NSB-syrripathisanten gezeten onder de plaatselijke notal,eleil, directeureii
en middenstanders. eli Olider de 'gewone mensen'. Een aantal politici en
bestuarders liad zich dicht tegen de NSB aangeschurkt. De problemen

bij de zinvering waren dus eve,iredig groot. Croot was de onduidelijkheid
over wic. wei en niet geintemeerd of kaalgeschoren moest wordeii. en wic
alleen huisarrest moest krijgen. Croot was de verwarring over wie nii was
belast niet uitvorring en eindverantwoordelijkheid. Omdat het politiekorps
niet nicer iii zijn geheel betrouwbaar geblekeii was. werden de arrestaties

'' )   De N,Aff.  De  berrijding  van  11 'est  liral,ant.  82-85.
4 )  W'agenaar.  De  betirijding  yari  Itest  Brcibant.  61 .

")  De Wolff. a.u'.. 94.
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verricht doc,r liet verzet onder leiding vaii de onkreukbaar gebleven acl-
j,inct-inspecteur Stiiitje.6

Er werd overigens algimeen geklaagd dat bij de zitivering wei de 'ge-
wo,ie inan' werd aangepakt, maar niet de nieer vooraatistaande clanies
eIi hereii. Dat is ern klacht die geloofwaardig overkonit als we de lijsteti
iiwt  gearrestrcrilmi  bekijken.  Vaii  de  133  in  IACERO  geititeriieerdeli  tlit
19+5 zijn de mecsten gesi·hoold arl,cider. ka,itoorbeambte of kleitie zelf-
standige. Sleclits vijf personen zijn op gror,(1 vati hilii beroep iii te delen
bij een hogere maatschappelijke klasse. Pc,litici of bestuurders koineii iii
liet gcheel iiiet op de lijst ,oor.

Hoeveel NSB-ledeti cle afcleli,ig Rooseticlaal getelil lieeft. is niet nieer
iia te gaaii. De stukketi op basis waarvan dat tiiogelijk geweest zo,1 zij,1,
zijii verdweiieii. Eeii iiidicatie ove,· de oinvatig vaii hd probleeni geeft
Iiog wel de lijst INiet politieke deli,iquerite,i die op 15-11-1946 tiog iii de
verschillencle interneriiigska,Ilpell verbleven. Op dw dattlul. twee jaar na
de bevrijdilig. was iii ee,i decl vaii de oorspronkelijk gimteriiee,·deti Iia
het uitzitteii van hun straf iiaar lit,is teruggekeerd. Uit Roosendaal
(28.914 ii,w.) waren toen nog 152 persotien geinterneerd. Vergeleketi met
Etten-Leur (16), Oudenbosch (8), Zeveiibergen (19), Wouw (18) eti Zmi-
dert (13) geeft dat aan dat de NSB-aanliang groter geweest nioet zij"
dan in de omritigende plaatsen.8

Voedselschaarste lieeft Roosendaal in de oorlogsperiode niet gekend. Veel
boeren verkochten zwart. Sommigen niaakten hierbij woekerwinsteii wat
er na de oorlog toe leidde dat zij verpliclit werden om gratis voedsel te
leveren   voor  de   inwoners  die  geinterneerd  werdeii  als   NSB -er  of  NSB -
synipathisant in de leegstaande breigoederenfabriek LAGERO. Veel bur-
gers liadden een tuilitje, wat vee of wat kippeli.

De zwarte handel verdween met onniiddellijk na de bevrijding. In de
maanden  na de bevrijding bloeide ze zelfs op. Zelfs  in  1947  werd  ill  de
gemeenteraad nog gesproken over het feit dat er bij veel Roosendaalse
winkeliers voor scliaarse goedereti iets extra's over de tootibank nioest
komen.9

6)  liet Politiekorps telcle 66 man. Vier ledeli waren door cle Dilitsers benoemcle SS-leden. Zij
plitchtten op Dolle Dinsdag. Drie warlitmeesters en ern hulpagent werclen in het l«agero-kamp
Feinterneerd (imdat ze Iici waren van de NSB. Em (cinhekend. stukken ontbreken) aantal anderen
waarvati de betrouwbaarlieid twijfelachtig was, werd op no,1-actief gestelil. (;ARN, CB 1936- 1975,
dossier 15397, gearresteerde NSB-ers.
) CARN. CB 1936-1975. dossier 15397. gearresteerde NSB-ers.

8) CARN,GB 1936-1975, dossier  1539.5. Aanwijzing en gebruik  breigoederenfabriek  L\GERO
als politiegevangenis. riet lijsteil van geinterneerden
9)   CARN,  CB  1936- 1975. gemeenteraadsnotulen 3-7-19+7.
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§ 6.1945-1970: De uitbouw van de verzorgingsstaat

Na de oorlog lag Nederland letterlijk in puin. Er was gebrek aan alles.
Om de schade te herstellen en de wederopbouw te voltooien was eeii
dirigistische overheidspolitiek onafwendbaar. Deze colicentreerde zich op
een zo billijk inogelijke verdeling van de scliaarse goederen, op de aanvoer

vaii grondstoffen en produktiemiddelen om de prod,iktie weer zo snel
ITiogelijk op gang te brengen, en op het sluiten van bi- en multilaterale
akkoorden op de internationale markt. Gezamenlijk werden de schouders
eronder gezet oin Nederland weer op te bouwen.

Hoewel viak iia de bevrijding velen een niaatschappelijk-politieke ver-
a,iderilig weristen. kwani die toch niet tot stand. Iii de bezettingstijd was
door de godsdieiisten e,i partijen heeri een sfeer van samenwerking onder

de 'goeden' ontstaa,i, die aan de vroegere verdeeldheid door kerketi, par-
tijen. klassen en staiiden re,1 eitid had geniaakt. Velen hoopten e,i ver-
trouwdeli erop dat dit voor Nederlatid eeii vernieuwing niet zich niee zoii
brengeii.  De kracht van de zuileii was evenwel nog te groot.  Na een korte
periode van aarzeling ging de pacificatiedeniocratie toch haar glorietijd
tegemoet: allerlei overlegorganen  waarin de zuiltoppen elkaar o,itinoetten
en waarin ze vooral langs de weg van depolitisering alle problemen tot
een oplossing brachten. bloeideii als nooit tevoren. De acliterban vervulde
traditioneel slechts de fuiictie van 'stenivee'

In het Zuiden haddeti de katholieke organisaties ruimsdioots de tijd
gehad om  zich  vddr de eerste naoorlogse  verkiezingen van  1946 opniekiw
te organiseren. Zodoende hadden ze een voorsprong op alle initiatieven
van na de bevrij(ling. en was de bevolking in het Zuiden zo goed als
verloren voor vernieuwende initiatieven. Meer dan de nanieii van de oude
partijen en verenigingen  werd  er  uiteindelijk met veranderd:   RKSP  werd

KVP, SDAP werd Pvd , Roo,iis Katholiek Werkliedenverbond werd KAB
enz.

De vakbewegi,ig matigde haar eisen en de loneti werden bewust laag
gehouden. Iii de eerste jaren na de oorlog werd het huidament gelegd
voor wat men later de verzorgingsstaat noenide. Deze bood iii die zin
uitzicht op bestaanszekerlieid dat er iii ieder geval voor een bestaansmi-

niinum  was  gezorgd. De noodwet Drees  van  1947  was de eerste  stap  m
deze richting. Later zouden nog volgen de WW (1949), AOW (1956),
AWW (1959) AKW (1962), ZWF (1964), ABW (1965). WAO (1967), AWBZ
(1967) en .AAW (1976).
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Even  na  1950  was de wederopbouw nagenoeg voltooid eti stond  Ne-
derland aan de vooravond van een geweldige economische expansie. Het

draagvlak daarvan werd gevormd door de industrialisatie- en exportpo-
litiek. Een aantal factoren droeg er toe bij dat deze politiek zeer succesvol
was. Zo was er binnenlands het lage loonpeil, de min of meer belieerste
inflatie, de oinvangrijke bedrijfswitisten die investering vergeinakkelijkten,
de harnionieuze sanietiwerking tussen overheid e,1 bedrijfsleven, en een

optimistisclie mentaliteit iii brede hagen van de bevolking. Interiiationaal
had nieii de witid iIi de zeilen door de voorspoedige ontwikkeling van de
internationale inarkt eii het stabiele valutaverkeer.

De enortiie bevolkingsgroei dwong de regering zich te bezinneii op de
werkgelegenheidspolitiek. Het ilizic lit groeide dat de landbouw nog verder

zou afnenien en dat de industrie voor uitbreidi,ig van de werkgelegenheid
zou moeten zorgen. Voortgestiiwd door het trauiria van de enorme werk-
loosheid in de jaren dertig streefde inen naar volledige werkgelegenheid.
Net beleid was gericlit op spreiding van de industriele werkgelegenheid.
De drie noordelijke provir cies en Noord-Brabant werden stimuleringsge-
bied.

De vakcentrales hadden in de eerste naoorlogse periode een voorkeur
voor volledige werkgelegenheid boven verbetering der individuele wel-
vaart. De lonen en salarissen werden sleclits verhoogd niet de stijging van
kosten van het levensonderhoud. Deze handelswijze ondervond steeds
meer tegenstand toen de wederopbouw was voltooid en de stijgende pro-
duktie   meer individuele welvaart mogelijk maakte.   In   1954   kwam   de
eerste reele   salarisverbeterilig   Ila de oorlog tot stand (zes procent),   tien

jaar later gevolgd door de bekende loonexplosie, waarin de salarisverho-
ging tien tot vijftien procent bedroeg. iii de jaren zestig stegen onze loon-
kosten boven die der Europese partners. Dat was een van de oorzaken
van een gierende inflatie.

De technische en economisclie verworvenheden leidden tot aanzienlijke

verschuivingen in het leefpatroon. De industriele produktie zorgde voor
steeds goedkopere massa-produkten die door de stijgende welvaart in ie-
ders bereik kwamen. Auto, televisie, fototoestel, enz. kwamen voor ieder-
een beschikbaar. Ter compensatie van de schaalvergroting en nivellering
begon men rond de jaren vijftig meer aandacht te besteden aan welzijn
en vrije tijd. De vrije tijd ging langzamerhand steeds meer in liet teken
staan van de zich ontplooiende mens.

Andere opvallende en belangrijke kenmerken van de economische ont-
wikkeling waren een toenemende iiiternationale vervlechting, een toene-
mede schaalvergroting, en een toenemende vervlecliting van weteiischap,
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techniek en economic. Onderwijs en technologie stonden in een voortdu-
rende en actieve wisselwerking met de economische groei. De expansie
vaii het otiderwijs was opvallerid groot. De schaalvergroting in produktie-
ei hatidelsvolume gec onibineerd met de grote welvaartsstijging veroor-
zaakte ook eeli ortiwenteling iii verkeer en vervoer.

Aan liet einde van de zestiger jaren kwamen de eerste signale,i die
wezen op hit einde vati de economische expansie. De buitenlandse vraag
nam af terwijl er gelijktijdig sprake was van overproduktie, de loonkosten
waren te lioog. de sterke gulden hinderde onze export, en met name de
eerst zo expaiisieve industrifle bedrijfstakken begonnen in te krimpeii.
Tegelijkertijd brak. iii overeenstemining met de opvattingen in het hui-
teiilaiid, het inziclit (loor dat de voordelen van de economische groei
nioeste,1 wordeii afgewoge,i tegen de nadelen. Het begrip selectieve groei

deed zijn intrede en werd voor het eerst breed uitgemeten in de Nota
inzake de selectieve groei   (1976).

De landbouw verkeerde tusse,11950 en 1970 iii een voortdureiide crisis.

De laiidboiiwprijzen begotineti in het Iriidden van de jareii vijftig door de
sterk verlioogde produktiviteit te dalen. Sindsdien werd de landbouw ge-
subsidieerd niet een niet allatende stroom miljoetien. Dit beleid bevor-
der(ie een rechtvaardiger i,ikoinerisverdeling tussen de landbouw e,ierzijds
en de indtistric en ilijverheid anderzijds, maar het stiinuleerde ook een
aanzienlijke overproduktie. Termen als boterberg en melkplas gaven dit
beeldend weer. De wens om een redelijke levensstandaard te geven aan
de boeren en de eis om ren groeiende overproduktie en een steeds toe-
nemende stroom subsidies  af  te remmen, lagen  in   1968 ten grondslag
aaii  het plan Mansholt.   I let beoogde schaalvergrotitig  en  vermindering
van het aantal arbeidsplaatsen.

In   de   politiek   kwam   het van 1946-1958   tot een rooms-rode samen-
werking. Iii de periode van wederophouw was dat een verteerbare optie.
maar toen er meer welvaart kwam Ontstondei] er spanningen over de
verdeling daarvan. Dat raakte reclitstreeks   aan de verschillende opvat -
tingeii  die  men  had  over  de gewenste inricliting  van de maatschappij
Die opvattingen stondeii op reii aantal terreinen haaks op elkaar. Daaroni
veranderde tussen  1958  en  1972 de politiek van karakter. Er ontstonden
frustraties over de strakke, conservatieve, soms regentesk aandoende ma-
nier van politiek bedrijveii. De zo stabiele verhoudingen raakteii uit ba-
lans. De christelijke partijeti verloren veel van hun achterban. Er ont-
stonden nieuwe partijc'n zoals D66 en Boerenpartij, maar ook allerlei
afsplitsingen van bestaande partijen als PPR en DS70. De verhoudiiigen
polariseerden.
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Aa„ 11(·t emil \·an de jareti zestig votid ook ee,i geweldig proces vall
(·Ulturele verati(lering plaats. liet pro<·es vall Seclilaris('ring ell (,Iitzitilitig
raakti m eeit strootiiverstic'llitig. De Zililgeboiicle,1 liwilia verlort·i, liuii 1,10-
tiopoliepositie op itiforiIiatieverstrekkii,g. le(1(·reeii k<,ii till k,·ii,iis iie,iie,i
vaii alli· tiiogelijk,· de,ikl„·elde,i (·ti iioniteii. Zo (lwc,tig c,iicirr irie,·r (Ic·
televisie lot er,i lierbezii,iii,ig op lit·t gelijk. Iii iiiriitaal opzic lit werd cir
sainetilevitig ee,1 i,eriiiissiv ' society' Allerlri tahoe's -r()11(1 1111Wc'lijksim,-

ra:il. ser,taliteitsbelevitig. verzet teg(·11 liet gezag. etc.- gi,ige,1 (,I, cle liellitig.
Erii prag,Iiatisc·lic· eii zakplijke liot,cling gi,ig daarl,ij vergrzelil va,i cy·ti

kritisc·lit· atial> sc· vaii (le 111:,atsclial,j,ij. Wel  aartsstijgi,ig. ecii g.(,(·cl stels(·1
5 :In  sc,(·ial,· zekerlic·icl  e,)  4.(·ii  bijii:   vc,Iledige  w ·rkgelegri,lieid  liacl  inei,spii
otialliai,kelijk gc'ii,aakt va,i lokale Fii idri,Ic,gische triaclitistruc·ti,re11. S ,-
ciale c otitrole was gerri efft rtief 111: ic·ilts, 111 d cl ('1 tile er. Er utits toi id er,1 strp-
veil naar deiiic)(·1: tisci'itig vaii (1(' politirkr, son: li  ell ec·c,Iiomisc·lie
i iacht. S ,reiding vaii keili,1H. ilikc,ii,Fii e,1 iiiaclit wer<I liet ch·vies.

Voor de katholwketi was het live·(·(le Vatic: ails (Loilcilie (1962-1965)
1,flatigrijk.   1 let steIde dp vraag  aaii  de  orcir  iii  lioeverre  (ic·  katlic,liek
g<'bondeii w:is aaii voors(·hrifteIi vall hogerlialid. Er oiltstolici rilimte Foo,
eigeIi liiterpretatic' en eig,·11 vera,itwoordelijkheicl. Mi'11 gitig zicli losser
opstelleti teii a: nzieti vati de kerkelijke hierarchie. De eniaiwipatie v:i,i
het  kerkvolk giiig zo siiel (lat vele,i haar de rtig toekeerdeii.  I let netwerk
vaii katholieke organisaties werd sliel kleiner, het element v:iii soc·iale
ic,ntrole was Iiiet iiieer effie tief. Vele katliolicken liacldeti i ii,iiddels go('cl
e,i voldoericle o,iderwijs getioteii e,1 claarinee werd de positie va,1 de cler,ts

geleidelijk ondergraveri. 7.0 werileii de voorwaardeti geschapen voor crii
otitmanteling vari cle kath<,lieke zitil.

Rond dr zeventiger jareii wareii er allerlei tekeneti van ee,1 groeieticle
legitiiniteitscrisis  iii  de  satiienleviiig.   De  vertrouwde  kaders  op  leveiisbe-
schouwelijk en religieus terreiti haddeti geeii adequate a,itwoorderi mrer
o ) de vragril van Cle mo<lerile satil 'Illeving. Er was gemi saill<'IibII1(lell<1
waardepatroon nwer.

Ook in Roosendaal had nieti na (le Tweede Werelcloorlog 11(.t gevoel clat
(le   zake,i   anders   irioesteli   worileii   :iatigepakt.   Maar  over  de   vraag   1,(Ir
(lati wei. verscliilde nien vaii metiing. De   heidslijii lag grofwc·g gc'zifi,
ttissen de conservatief-clericale en de iets progressievere katliolieketi. Ook
ii, de standsorgatiisaties wrrd die strijd uitgrvochteii. De strijd werd ge-
woiineti door de clericaal-conservatieven. Daarmee bleven de stands(Ir-
ganisaties iii deze liele periode nog de don,mante kerti van de Rooseti-
daalse sociaal-culturele eil politieke structuur vormeri. Huii voorinailiteil
cumuleerclen velerlei functies op diverse terreinen.
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De N(:B bleef  11 zij,1 gelieel de coliservatieve kant trouw. Ko Vos werd
in   1948  na  51  jaar  opgevolgil  door  zijn  zoon.Antoon  Vos,  die  van  19+7-
1970 ook Wethoticic·r zou zijii. Bmnen de KAB (de vroegere C 11(letihond)

was Moerings re,1 vertegenwoordiger vati de progressieve vleugel. Hij was
geboren  iii  1909  en  typograaf van beroep.  Hij was actief in de arbeiders-

bewegitig  ei,  vati  1946-1948  roorzitter  vaii  de KAB.  Flij  zat  voor  de  Ka-
tliolieke  .·lrbeiders  m  de  gemeenteraad va,i 1946-19+9.  Ilij  was  Nwn  ook
wetho,ider. De Ki\B zo,i echter de behouclencle kant kiezen, en dat hete-
ke,ide   voor  Moeri,igs   dat   hij   vaii   1949  tot   aan   zijii   dood   in   196+   voor
de opec·nvolge,ide opljositiepartijen iii dr raad zou zitteii. Jan van Nassati
riiaar voc,ral Lecii Tlieutiiss(' zc,ziden breldliepale,ide fig,iren blijvrii van-
mt  cle  KAB.

Bij de iiiidde,istai,ders vielrii im het overlijde,i van ('.erard Lanen iii
1953 de twee vic'IigrIs tiiterti: Piet Rami,aart wercl cle niaii vati cle ele-
ricaal-c·o,iservatirve #leugel.  1'00,1 Radeinakers de 1110,1 van cir lilierale
#1*'11%('1. Raiiipaart  liad een ijzc·rhandel.  1 lij was jareiilang secretaris res-

pectievelijk voorzitter vaii cir li.KMiddenstandsvereniging en hoofdbe-
stuurslid vaii de R.KUzerharicielaren. ln zijn vrije tijd was hij groepsleider
va,1  vc·rschilletide verketinersgroepen.  Hij was raadslid  van  1953  tot  1994.
pri wellioticler vaii 1962-1970. Vanaf 1966 zat hij met de 'lijst RRam-
paart' iii de raacl. looii Radeniakers was grossier. Hij was voor 'Rooseti-
daals  Belatig   raailslid  van  1949-1990.  Ilij  zat  iii  de  Proviiiciale  Stateii.
In zijii vrije tijd was liij heel actief. liwt naine op het terrein van de sport.
Hij organiseerde de Jetigdronde en was o.iii. voorzilter van de Stic·liting
Wtelercoinit&.

Diegriwii oiider de beter opgrleiden. dir zic·li tiwt aa,igesproke,i voelde,i
door de standsorg:misaties, liaddeti liet moeilijk oill op sociaal-cultureel
terrein orider(lak te vinden. Politiek oiitstoii<1 daartoe wel een iiiogelijk-

heid, eii wei bij de Katholirke Uiile, waarvan izir. WBraat de grote nian
was.   Ilij   zat   in  de  raad vaii 1958-1970,  en was wethouder  van   1962-
1969.  1 lij  was verder actief  als  secretaris  vati  de Katholieke (;ezinszorg.
en als bestuurslid van het Sc,ciaal Charitatief Centri,Iii.

Biti,ien de geestelijkheid bleef pastoor/cleken Van Mierlo toonaangevend.
Ook pastoor Rotii,ni.  die  iii  1939  was  benoenid  e„  die  iii  1964  zijn  zil-
veren pastoraat vierde, was Trii  kraclitig leider. Plaatselijke leidende  fi-
guren op industrierl r,1 finati 'ircl gibied wareii er niet meer. Belangrijke
tooiiaaiigevend<· figuren op cultiireel teri'eiii. die een inipact haddrii zoals
Mol en Walrave,is iii het Interbellwn. kwanien iiiet nicer voor. Het cul-
tureel- en amuseinrtitsaanhod was iiiiniddels zowel geprofessioiialiseerd
als nationaal van karakter geworden.

30



1 10OFDSTUK H

RUIMTE EN INFRASTRUCTILB

§ 1. Inleiding

Ee,1 vaii de meest iii het oog springende verscliille,1 tusse,i plattelaiid
(·Ii stad ligt iii het vers(·liil vati het gebruik van de ruiiiite. Met ee,i groot
areaal aaii landboziw- en/of woeste groi,deii, een weinig gediffc·retiticercle
p,i verspreid liggende beboriwitig eii een weinig ontwikkelcle mfra-str,ic'-
tii,ir onderschridt  liet platteland zicli duidelijk vaii  de  stad.  Op  het  plat-
teland vornien bovoidien woon- eti werk(}Iiigevitig m de 111eeste gevallen
een f,inctioneel geheel.

Wareii de dorpeii uit de agiarisch-ambaclitelijke periode relatief auto-
tioine eenhedeii met eeii iii ziclizelf gekeerd karakter. steden werde,i re-

gionale 111 (inter)Iiationale centra e,1 kliooppunten in de strooni van nieli-
sen, goedereii en ideren. De modenie industriele sametileviiig zou niet
kiinnen bestaan zonder een efficient stelsel wm vervoer en cotiini iiiicatie.

In dit hoofdstuk zal achtereei,volgens aandacht besteed worden aan de
ruiwtelijke ontwikkeling, vooral aan de toenemende woilingdichtlieid, het
afnemende landbouwareaal en de toeneniende planiiing van liet gel)ruik
van de ruinite: de ruinitelijke ordening. Bij de ontwikkeling van de iii-
frastructuiir zal met nanie worden i,igegaan op de ontwikkeling en bete-
kenis vaii wegen. spoor- ei, traniwegen, waterwegeii en Iiutsvoorzieiliti-
gell.

4 2. Ruimtetijke ontwikketing

2.1  Toeneniende woningdichtheid, afnemend landbouwareaal

Ro,id de eeuwwisseling bestoiid de gemeente Roosendaal ilit de kern
Roosendaal, de buurtschappen Kalsdonk, Laiigdonk, Hulsdonk, Bortel-
donk, Rietgoor. Vroenliout, Vinkenbroek eii Haink. de kern Nispeti, en
verder uit verspreid liggende bebotiwing. De totale opperviakte vati de
gemeente bedroeg 5716 ha en 7 are. De genieetitegrenzen werden binds-
dien niet ingropend gewijzigd.

Het gebruik van de. grond geeft ons als rerste aanwijzingeti voor de
transformatie  van  dorp  naar stad. (overziclit  1)  Bij  de  cijfers  moet  wei
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worden opgemerkt. dat ze niet allen even nauwkeurig zijn, en dat we ze
dus alleen ktinnen beschouwen als grofniazige indicatoren van optredende
veranderi,igen.

Van het totaal-opperviak  van  de  getiieente  was  in 1900 ongeveer  83%
m gebruik als cultuurgro,id. Dat percentage zoit, als we afgaan op de
cijfers van de achtereetivolgende landbouwverslagen, nog tot ongeveer
88%  oplopen  in de jareii  rond  1940.  Deze  cij fers  zijii  rcliter  zeer  discit-
tabel, en Ilet is waarschijiilijker dat het percentage culti,iirgrond tliSSell
1900   en   19+0   ongeveer   constatit   bleef. 1      Na   1945  liep  het   percentage
cult uurgroiid sterk tri ug. Hoe stiel dit gebeurde hangt af vaii de cijfer-
reeks die meii wil haiitere,1. Houcit mci de cijfers aaii die m cir geiiieeii-
telijke Sttlkketi  gegeven  worden,  dati  gel,eurde  dat  tot  1970  iii  een  zeer
geleidelijk teinpo. waar,ia versnelliiig c,ptrad. Ilouclt iiwii ecliter de cijfers
ciiltil,irgrond aan zoals de CBS-la,idbouwtellingeii die geveii. dai, oritst:1: t
reil iets ailder beeld. Dan lopen de cijfers al vaiiaf otigevrer 1960 sterk
tel'llg.

Overzicht   1.     lift   gel,ruik  Dit,1   de   grond  in   ha.   1900- 197,2

1900 1910 1920 1930 19+0 1949 1960 1970 1977

woeste gron(l 6+7 561 +39 40+ 230 310 313 313 208

(spoor-. tram,
water-)wegen   76 150 150 1++ 219 25+ 211 173 239

cultuurgrond +731 +724  4816  48+7 5009 +638  +477 44+6 4088

bel}otiwd en
hewocmd opp.
incl. parkeit etc. 263 280 290 :121 258 515 632 768 1189

overig. w.0.1)oumerreiIi 85    60    36

TO'L\AL 5717  5715  5715  5716  5716  5717  5718  5760  5760

Van het areaal  aan  worste  c.q.  iiatuurlijke grondeti,  in  1900  nog  otige-
veer  elf  proceiit,   resteercle   in  1970  nog  vijfenee,ihalf  procent.3     Het   i,et

1

)  Zip ook hoofrist,ik V. paragraaf 2.1
-)   Deze tabel  is sainefigesteld oli basis var, cle gemmitelijke  latidhouwverslager,  1900 1/i,1  1950.
CARN, CB 18.51 -1916. latidlicili ·verslageit 1900-1916: GB 1917-1933. lanclbouwverslagen
1917- 1935. e,1 CB  1 936 - 1975. latid- ell t ui i ihouwstatistiek 1937- 1930 en bodeitistatistiek 1955-
1983.

1)  zie ook hooMstuk V. paragraaf 2.1
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vaii wegeri eIi spoorwege,i bi,ite,i de bebotiwde koni werd aanzienlijk
uitgebrrid. Ilet besloeg  ill   1900   rui111   6611   procent  vati de totale opper-
viakte.  Iii  19+0 was  dit  opgrlopeil tot bijna drie procent. Die uitbreiding
kwatii voornamelijk tot statid iii twee duidelijk aanwijsbare stappeii: tus-
seii   1905   eti   1915.   nal,W   verbatid   hotidend   met de vestiging   van   het
nieuwe spoorwegstatioii. eii tusseii  1940 e,11949, onder meer ten gevolge
van de aanleg  van de rondweg  cq.  het  tracf  van  Rijksweg A 58.  Na  1950
wei'd liet wegcnnet bi,iten de bebo,iwde kom kleitier. iziet oindat het we-
gentiet kromp. maar oilidat de bebouwde koni zich geweldig ging ilit-
breide,i en veel wegeii daardoor binnen de kom kwamen te ligge,1.

De grond die gebriiikt werd voor huizen, erveii, opeiibare straten. plei-
tien   etiz.   onderging  ee,1   spectactilaire   uitbreiditig.   Iii   1900  was  het   vie-
renee,ihilf  procent  van  het  totaal.  Iii  1940  was  dat  iwg  slechts  iets  op-
gelopen, een toeiiame die praktisch lieleinaal voor rekeniiig kwain vaii
de woningbouw iIi de koill. Ill. Brugstraat en oiiigeving. St.Josepliwijk en
Ludwigstraat.  Na 1947 begoii  het percentage echter  fors  op te lopen  tot
del'tien procent  iii  1970.  Dit  werd vooriiamelijk veroorzaakt  door woning-
bouw iii de verschilleiide tiitbreidingspla,inen.

Dat  waren achtereeiivolgeiis  de Kronings-  of Philipswijk die vanaf 1947
werd  gebouwd  en het kleine plati  Parochiecentruni  dat  eind 1951 klaar
was. De tiieuwe woonwijken Vrouwenhof en Fatima werden eind vijftiger
jaren voltooid. In de zestiger jaren volgden de wijken in Roosendaal-West
e,1 Roosendaal-Zuid: Westrand, Kroeven  en  Langdonk.  kort  na  1970  ge-
volgd door Kortendijk. Op dat moment waren alle buurtschappen door
de zicli uitbreidende stedelijke bebouwing opgeslokt en bestond de ge-
meente Roosendaal dus nog slechts uit de kern Roosendaal en het kerk-
dorp Nispen.

Behalve uit de cijfers betreffende het bodemgebruik is dat ook duidelijk
af te lezen uit de zich wijzigende verdeling van het aaiital inwoners in
en buiten de kern van Roosendaal. Daarmt blijkt duidelijk dat het aantal
bewoners  van  de  buitengebieden  tot  1947 ongeveer ongewijzigd bleef,  en
dat de groeiende bevolking met name in de kern gehuisvest werd. Na
1947  ging  dat  aantal  snel  teruglopen.   In   1971   was dat proces  nog  niet
geheel voltooid.  Iii  1990 wei, toen woonden nog slechts enkele honderdeii

mensen in de buitengebieden. Nispen was de enige kern die zich hand-
haafde en liaar aantal inwoners konstant zag toenenien. hoewel men pro-
centueel op een gelijk aandeel bleef steken. (overzicht 2) Ook aan het
oplopende aantal inwoners per km2 en het teruglopend aantal beschik-
bare hectaren per inwoner kan men de toenemende urbanisering aftezen.
(overzicht 3)
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O\erzieht 2. Spreiding van het aantal inwoners in aantallen en procenten over de
kern  en   de  buitengebieden   1 599- 1990

1899 1920 1930 1947 1960 1971 1990

kon, geiri 8505 13033 15267 23900 32881 43180 58368

Roosendaal 62% 66,7% 69,1% 78,3% 85.7% 92.7% 97.0%
buitengebie(len 5213* 5998 6300 5785 +447 2310 401

30.7% 28.5% 19.0% 11.6% 5,0% 0.6%

Nispen +96 326 852 1027 1110 1+39

38% 2,6% 2,4% 2,8% 2.7% 2,4% 2,4%

Bron: (:BS Volkstellitigen
* inclusief Nispe,i.

Overzicht  3.  1 let  acintal   introners  per   km2  en  het  beschikbare  opperviakte  per  intvoner
in hectaren

Jaar aatital inw. kini opp per mw

1899 240 0.42

1910 292 0,34

1920 355 0.28

1930 385 0.26

1940 +53 0.22

1930 542 0,18

1960 663 0.15

1970 797 0.12

1980 952 0,11

1990 1062 0,09

Bron:   1899  volkstelling CBS, daarna bevolkingsregisters

2.2  Planning en differentiatie iIi het gebruik van de ruimte

2.2.1  1900- 1933: Het ontbreken van gemeentelijke sturing

Van een plamnatige sturing van de ontwikkeling van de ruimte door
de ge,I,rentelijke overheid was lange tijd geen sprake. Hoewel de woning-
wet   van   1901   aan  genieentes de verplicliting oplegde  om  uitbreidings-
plaiinen te ontwikkelen,  zou  liet  tot 1930 duren  eer liet genieentebestuur
van Roosendaal daartoe opdraclit gaf. Dat dat zo lang moest duren vond
zijii oorzaak iIi liet feit dat Rooseildaals grootste grond- en liuizenbezitters

34



-die bij zo'n geineentelijkr iiibre,ig litii, prijlieid vaii liaiidele,1 ( i, Ii,iii
mogelijklieden tot wiiist,iiaxitrialisatie zoi,de,1 verliezen- zeer w,rci iii cir
gemeenteraad vertegetiwoordigcl wareti.+ De grootste grondbezitter iii het
Roosendaaise centruiti was (le faniilie Vati Cilse. die liaar 1),·7.it 1121(1 (,il-

dergebracht iii N.V.Roosendaalsr Maatschappij tot Exploitatie vaii ()iiroe-
rencl  Coed.  Het  giondbezit  vari  tie  fairiilie  is  aangegeveti op kaart  1.
Directetir van de Aiaatscliappij was omstreeks 1910 J.Verlieyrii. (·atidi-
daat -notaris,  lid van cle getiieenteraail,  later iiiede-opricliter vati  cle  l,ride
ly(·pa.3

Tc,t  1933  volstotid  Ilicil  lilit  1}etrekkilig  tot  de  stadsotitwikkrlitig  ii,et
cle zg,1. stratetiplati,ie,1. die allet, door partic·uliereii op Imii rige,1 grcmd
w,·rde,1 grprojecteerd eti vervolgetis t,·r goedketiri,ig wercit·17 itig(·(lic·11(1.
11· eziige uitzonderitig daarop was het geineeiitelijke 1}lati Brtigstraat
(1910/15) dat de onigevii,g Britgatratit-Stationsstraat-Spoorstrant  (1111\'at -
tr De geineente zag zic·11 gedwoiigeii dit plan te ontwikkelei, 011,(lat cle

6spoorwegen weigerdeii de stratcii rotic]oii, liet station aail te |('ggen.
Dat zoveel straten particulier eigetidom wareil en bleveli. was reli cti-

rN·us gegeven. Burgeinec·ster Pritiseti sclireef erover iii 1938, toe,1 |iet wer-
keli met zulke plantieii ainper tot het verlecleii behoorde eii (1(' g('ii,eetite
iiog dagelijks geconfronteerd werd iIiet de gevolgen ervaii. Ilij bes  lireef
lioe de lintbebouwing zicli sterds v('rder ontwikkeld had als gevolg van
de manier waarop een zeer kleii, aantal grondbezitters c.q. grotidspecti-
latiteii litin landbouwgrond onizetteii in veel duurdere bouwgrond:

"..  de grondeige,iaar trok tusschen  de weilande,1 nieestal reclite,  plits-
minus  10 meter breede strateii. beplatitte deze iiiet ect, dubbele rij
poprilieren en verhardde deze tiiet koolasch (vati de spoorwegrii is
dit   afvalproduct   gemakkelijk   te   betrekketi).   Aa i  deze   strate,1   werel
zotider verdere verhaidi,ig, 7011(ler trottoirs, zon(ler rioleeri,ig. zo,ider
voortum aaneengesloteti gel)ouwd." 

De straten die zo waren otitstaaii, gaveii de bewoners aatilciditig tot vr-
lerlei klacliten over stof, niodcler en onbegaa,ibare wegeii. Ilet geniec.ii-
tebestutir zag zich claarcloor op haar hcurt dikwijls genoodz.aakt 0,11 -ge-
licel of gedeeltelijk op haar kosteii- trottoirs ('11 later ook
iniddenverharding aan te bre,igen.

4   (.orisse. 8.stuurders Bouu,en.  15-20.
')   (;ARN. arrl,ief van de regioitale gezo,icilwidscommissie. jaanerslag 19(}9
h

) Zie ook paragraaf 3.2 van dit hoof(lstuk.
)  (.la,idius Prinsen. De stadsontwikkelitig van 110(,senciaal en Nispeit'. ii, 7'0(1<chnp 1,0(ir

Stedebotur en 1'011:shuisresting, 9-12.
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Het spreekt vaiizelf dat bij eeti dergelijke matiier vaii werketi reti vrij
willekeurige maar oc,k beperkte stadso,itwikkelitig verkregeii werd. Er
wercleii wel hitize,i gehotiwd. tiiaar aaii voorzieningeii als pleinei). plaiit-
soeiwn. kerke,1. witikels. schole,1. sport- eli otitspaliiii,igsmogrlijkhedeii
e.d. werd geeii aaiidaclit liestred, terwijl ook iiifrastructtirele o,itwikke-
litige,i zoals bijv<,c,rlieelil goecle vprkeersverlii,idingeti (·11 i,idustriet('rreineii
gelwel otitbraketi. Bovendie,i I,leve,1 verl strateii in 1}artictiliere liatideii.
en 111(wst de g('111('elite -ilet als cle bewoiiers- niaar afwachteii of (le ei-
ge,Ia:ir 7.irli aari (),iderliotid (·.d. B·eel gelegeii liet liggell. eli (,f hij Zijil
stral,·11  wilcle  lat,·,1  vi,orzir,1  vati  gas-.  lic'lit -  eti  watpr|riclingeiI.

2.2.2  1,igriji,en (;.S. clu·i,igt 1(,t liet mciken rcin uitl,reidingslilit,1
1,1  1920 1}enioeicle  lic·t  gemeetitebes,Litir zich op,Ii(·,iw  i,iet  cle staciso,it-

wikkelitig. en w ·l (,1, liet i,iomint dat cle woniiigcorporcaties lititi I)(,ti '-
plati,irii ii,dieii(le,I. Die iiioesten uiteraarcl l,ouwgrotid aankope,i op de
Roosc·iici: :ilse groiiclii,arkt. Daar lag cle prijs traditiegetrouw z,<crr 11008
Daarotii besloot het get,ieetitebestuur zell' groiid ami te kopen orridat Iiwil
te,i gevolge vai, te hoge gic)11(lprijze,1 exploitatietekorte,i vreesd(·. Alen
wist dat de gellie<'llte -iligevolge de torilmalige wetg('vilig- zelf eell deel
vaii Iwt lekort zoii morte i aatizi,ivere,1.

De raa(i gitig akk(,ord 111('t de aankoop vari gron(1 m 'Dc Ki,ip'. 1)ie was
eige,icioiwi van dr N.\'.Rooseiiclaalse Maatsc·liappij tot Exploitatic' va,i Oti-
roer(·iici Corel. De kerize vaii (le groiid wer(1 bepaald cloor de prijs. Ste-
dehotiwkuiidige argi,inente,i wareti hwrl,ij Iliet ill het gediiig. De grinc·e,1-
te kocht alleen de grond die tiodig was voor hilizenbot,w. de strate,i bleven
in eigeticioin bij vi,(irnoeinde Maaischappij. 'rei  aanzipii van de stacis,11-
richtitig wercle,i door liet geitieetitebesttiur gre,1 eise,i gesteld.8

De N.V.Rooseticlaalse Maats ·liappij tot Exi,loitatic vaii Onrorretid goed
ontwikkeIde etikele jaren cia:iriia voor De Knip eet, aanvullend uitbrei-
dingsplan. Het grinee,itelijk apparaat clat over geen etikele cleski,iidiglieid
of ervari,ig iii deze heschikte. iiani de platiiien gewoo,i over. 1)r Iiiaat-
schappij kwam iliet (le geineci,te overeel, dat zij bepaalde waar de strateti
kwanieii, hoe liet wotiingotitwerp zoii worilen. hoc de aaiibesteclitig en
guinmW van de woningen zoN plaatsviti le,i. eti dat zij de opzicliter zou

g
be,ioeine,i.    liet   plati   werci   iii   febrtiari   1930  ter  goedkeuring  iiaar  de
Provinc·ie opgestii,ircl.

8)  ('..ARN. (;B 1917-19:13. grineenteraacistiotulm 28-3-1920.

4)  (;ARN. (,B 1917-19:15, gemeenteraacisricittilen +-10-1929.
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C.S. vroegen zoals te doen gebruikelijk advies aan het staatstoeziclit op
de Volksgezondheid. Dat kwam met een vernietigend oordeel. Nadat men
had vastgesteld dat Roosendaal sinds 1901 ondanks alle wettelijke ver-
plichtingen nog tiooit over een uitbreidingsplan had kunnen beschikken,
gitig men verder:

"Het plati is de vrucht van de bemoeiingen van de N.Vklaatschappij
tot Exploitatie van Onroerende Coederen, welke maatschappij, naar
mij van gemeentewege werd meegedeeld, zoo goed als alle gronden
iii lianden heeft. die voor de uitbreiding van Roosendaal in aanmer-
kii,g komeii. Deze niaatschappij blijkt dus thans de lijnen te bepalen,
langs welke de genieente zich zal hebben te ontwikkelen.
Uit lid voorgaande z.al het U duidelijk zijn dat het tegenwoordige bestuur
van Roosendaal blijk geeft liet juiste begrip te missen, oliltrent het door
den wetgever iii art. 31 der Woniligwet bepaalde voorschrift. Het ge-
mcienteliestuur geeft er den voorkeur aan, om het paard achter den wa-
gen te spantien eii laat de ontwikkeling der genieente zich voltrekken,
niet volgens een vooropgezet plan. doch volgens platinen die alhangen
van het toeval en den goeden wil van enige finaticieel-belatighebbenden.
Ik belioef Uw College niet te zeggen dat deze laatste categorie nu niet
bepaald de aangewezene is. oni liehartiging van belangen van zoo in-
grijpende aard, als waarvan hier sprake is, aan op te dragen, althails
aan   over te laten. ..10

Nadat het Staatstoeziclit vervolgens ilog had geconstateerd dat er te Roos-
endaal op liet stuk van uitbreiding "eene volstrekt onwettige toestand"
bestond, en dat het absoluut gewenst was het bouwen van particuliere
straten te verhinderen, adviseerde men C.S. 0111 de gevraagde goedkeuring
niet te Keven. C.S. nanien het advies over. Zij lieten het gemeentebestuur
weten dat pas goedkeuring zou worden verleend nadat een onalliankelijk
deskundige een goed uitbreidingsplan zou hebben ontworpen. Het inge-

11nieursbureau Schaap uit Arnhem leek hiertoe het meest geschikt.
Het genieentebestuur gaf daarop Ingenieursbureau Schaap de opdracht

tot het ontwikkelen van ee,1 uitbreidingsplan. Iii april 1931 vroegen CS
aan het College van B&W oin er bij Ir Schaap op aan te dringen om iii
ieder geval zo snel mogelijk het (partiele) uitbreidingsplan voor De Knip
uit te werken in verband niet de onhoudbare toestand van de nabijgelegen

12Kapellaan, overigens ook iii eigendoni bij voornoemde Maatichappij
10

)   CARN. GB  1917-1933. stuk  van liet  Staalstoezirht d.d. 29  maan, iii afschrift gevoegd bij
prea-aclvies nr.633.
11)  CARN,GB 1917-1935. stukke,ibij prea-advies 663.
12 )  CARN, CB 1917-1936. st,ik nr. 1115.
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Nadat   C.S.   iii 1932 nogmaals op spoed hadden aangedrongeii.1 :1  werd

het plan tenslotte  in  mei  1933  door  de gemeenteraad goedgekeurd.

2.2.3    1933-1941:  Ilfrken met  het  plan  Schacip
Het plan Scliaap voorzag nadrukkelijk in een viertal zaken: de aanleg

van een Ringbaan oni het doorgaande verkeer wit de koni te houden, het
aanleggen van een brede groene bitinensingel, de zogenaamde 'Verfraai-
ing', waarbij uitdmkkelijk ook niet recreatieve behoefteii werd rekening
gehouden, het als het ware opvullen van de lege plekken iI) de binnenstad,
waarbij de voorschriften voor bestemming en bebouwing zeer belangrijk
waren, en tenslotte de aanwijzing vali een industrieterrein.

IIi de toelichting op het plan motiveerde Ir. Schaap de keuzes die liij
gemaakt had. De Ringbaan was zeer noodzakelijk geworden door het zicli

steeds uitbreidende autoverkeer. De doorgaande verbinding Breda-Bergen
op Zoom liep dwars door de bebouwde kon. en de straten iii het ceiitrum
wareri te smal om de functie van doorgangsweg nog langer goed te kun-
nen vervullen. Het verkeer oridervond er bovendien veel hinder van de
spoorwegovergang. Doorgaand verkeer hoorde, zo was zijn mening, niet
langer iii de bebouwde kom thilis.

De Verfraaiing behelsde eigenlijk de aanleg van een rand stedelijk groen,
twee parken e.11 een sportpark. Het is nodig, schreef Ir. Schaap in zijn
toelichting op het plan, "dat op het groen wordt gelet en dat zeker in
deze gemeente, waarbij dit fraaie element, al dan niet gecombineerd met
water, slechts sporadisch voorkonit. --14

Als industrieterrein werd aangewezen de grond tussen de Roosendaalse
Vliet en het emplacement van de spoorwegen. Hier bevond zich al een
goed deel van de aanwezige industrie, nl. de suikerfabrieken en de kan-
dijfabriek, en de aanwijzing van juist dit terrein lag dan ook voor de
hand. Schaap motiveerde deze keuze met de stelling dat een combinatie

van spoor- en waterwegen gunstig zou zijn voor de ontwikkeling van de
industrie. Het bouwen van woningen op het industrieterrein werd daarom

als niet langer gewerist beschouwd en middels bebouwingsvoorscliriften
praktisch onmogelijk gemaakt.

Het laatste onderdeel, de plansgewijze opvulling van gaten in de bin-
nenstad met de daarbij behorende bouwvoorschriften en met de nodige
aandacht voor infra-structurele voorzieningen, veroorzaakte heel wat
commotie onder gemeenteraadsleden maar vooral ook onder grond- en
huiseigenaren. Zij raakten daarbij immers een belangrijk deel van hun
13 )  CARN, CB 1917-1935, stuk nr.1115. brieven d.d. 29-6-1932 en 13-12-1933
14)  CARN, CB 1917-1933, stuknr.1115
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rrijlwid kwijt. zowel wat betreft de keuze van het type te bouwen wo-
iiinge,i. als wat betreft het verkopen van (te) kleine kavels bouwgroiid.

Er werd nl. m de voorschriften onderscheid geinaakt tussen gesloten.
Imlfopen, open en verspreide bebouwing Cesloten was de laagste, ver-
spreid de hoogste klasse. Er werden miiiinium-maten aangegeven welke
m aclit inoesten worden geiionien. Beneden- en bovenwoningen werden
nergens toegestaaii. Overal werden voortuinen verplicht gesteld. Er werd
een verplichte initiiniiin]breedte voor strateii aangehouden. en er waren
bovendien parketi en pleinen ontworpen. Vooral aan dat laatste moesten
veel grondeigenare,1 even wenneii, niet iii de laatste plaats omdat grond
bestemd voor een park ii,1 ee,imaal minder opbracht dan grond bestemd
voor woniiigbouw. Verder was het zo dat meti voortaan iii eeti gebied
met eeti bepaalde bestc'niniing wei in een liogere, inaar niet in eeti lagere
klasse mocht bouwen. 15

Ei   kwamen  taI van bezwaarschriften binnen  vati  eigeiiarmi  van  gron-
deti. Er werden vooriiainelijk tweefrlei bezwaren geinaakt. De eerste,
kleine categorie bitrof de bezwaren tegen het feit dat er groiid van be-
trokke,ieit iIi het uitbreidingsplan was opgenonien. De tweede, omvang-
rijkste categorie betrof de bebouwings- en besteiumingsvoorschrifte,i, die
inen over het algenieen 'te groots' achtte. Uit het bezwaar van de heer
Portocarero. destijds eigenaar van villa 'Het Vrouwenhof'

"... dat een plan als het tlians ontworpene. alleen dan tot iti onder-
delen ongewijzigd zou kuntien worden aanvaard, wanneer Roosen-
daal eene plaats was die uit ziclizelf of door zijii ligging m een apat t-
mooie omgevitig, bijzondere aantrekkelijkheid had voor rijke
kooplieden. flink-gegoede gepensioneerde hoofdaizibteiiaren of andere
rijke rustende biirgers, of wanneer zich hier een iiidustrie aan het
ontwikkelen of te verwachten was van een Europesche verinaardheid
als bijv. die van Philips te Eindhove,i. .16

Ecin van de felste en hard,iekkigste bezwaarmakers was MA.Baselier, in-
specteur van politie. Hij maakt bezwaar tot bij H.M. de Koningin. Er
was een straat over zijn perceel geprojecteerd, zodat hij vanaf dat monwnt
iii principe over bouwgroiid beschikte. Hij nwakte vooral bezwaar tegen

de bestemming van halfopen bebouwing die op zijn perceel rustte. De
percelen werden dan groter eti dits duurder. eii hij vreesde ze niet meer
te kimnen verkopen. Ouldat  het  plan.  dat 8 oktober  1933  al  door  CS
was goedgekeurd. iiiet eclit defi,iitief koii wordeii zolang het bezwaar niet
formeel was afgehandeld. werd er iiaar eeti regeliiig gezoclit. Die kwani
13

) (.:ARN. (:8 1917-1933: stuk tir. 1115.
16) CARN. CB 1917-19:15. stuk nr. 1115. bezwaarschriften.
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tot staiid op 29 jilili 1934. ell op 30 juni trok Baselier zijn bezwaar in.
17Damme was het plan definitief vaii kraclit geworden.

i Toch moest  het  al  iii 1936 worden herzie,i.  De  bouw  vaii  de  kerk  iii
Kalsdoiik, en het eiiigszitis gewijzigide trac6 vaii de Riiigbaaii, die daaniiee
werd opgetioii,e,1 iii de i ijksweg A 58. inaakten herzieniiig nodig. Maar
cle bela,igrijkste recle,1 voor de wijzig.mg was toch gelege,1 iii de bebc,u-
wi,igsvoorschrifte,1, die iii cle Rooseiidaalse griwiee,ischap vall gronciliezit-
ters op veel weersta,id bleve,1 stuiteii. De belaiigrijkste oorzaak vaii de
wijzigi,ige,1 lag iii het teri,glopeii va,1 de welvaart, sclireef b tirgen wester

Priliseli later, eIi de pijn zat vooral iii cle bebo,iwingsvoorscliriften voor
cir opeii eii hall'-opeti beliouwiiig: "Deze inate,i wareii voor Roosetidaal
iets te ritiiii gelioti,eli. Daarriaast was er l,elioefte Mil gesloten bebouwlilg . 1 8

Met cle 11ieuwe ititbreidingsplatitien gilig ille,1 liard aaii de slag: er wer-
dei, woi,ingeti gebot,wil, de kei·k iii Kalsdoiik kwain er. de A 58 werd
-groteiideels als werkverscliaffi,igsproject- iii ee,i tracci ronclorii de staci
aa,igelegd. Na liet uitbreken vaii de oorlog kwam liet werk aa,i de stads-
iiitbreiding iia  1941  praktisch  toi  stilstazid.  Na de oorlog werden cle zaken
hervat. Onidat er toen tevens een belaikgrijke botiibarde,iwiitsscliade was
ontstaan. werden niet,we partiifle plaiiiieii gemaakt ter itiviilling vaii de
open plekken in de stad.

2.2.4     1941-1960:   De  voorbereiding  van  een  'plan  in  hot,fdzacik'

Het plan Schaap had voorzien in uitbreidiiigsplantien iii en vlak fond
de kern van Roose,idaal. Spoedig werd duidelijk dat men buiten deze
grenzen zou moeten ilitbreiden, en dat daarvoor een omvattelider totaal-
plan nodig zou zijn. Opikieuw had men te Roosetidaal geen haast met het
maken  van  zo'n  plan.  In  1941   al  1.7111,1111  we  in  ee,1  brief  van  C.S.  aan

B&W lezen dat men bij de beoordeling der partii:le plannen steeds het
gemis voelde van een plan in hoofcizaak. 19

Dat liet gemeentebestuur voorneniens was oin aan die toestand iets te
veranderen, bleek uit het antwoord dat op twee april 1942 werd verzon-

den, en waarin werd grineld dat "reeds geruitne tijd" geleden aan het
architectenbureau Verhagen. Kuiper eti Cotiwetor te Rotterdain -de op-
volgers van bitreau Scilaap- opdracht gegeveii was cen plaii in hoofdzaak
te ontwerpen.

1  )  een (leel van hrt ac·coord beston(ler limigstwaarschijnlijkin dat Baselier toestei¥iming kreeg

on, op zijn grond een stratenplan te projectereil. Zie ook hoofdstuk 111. paragraaf 3.1.
18

1 Prinsen. a.w., 9-12.
1,)

) CARN. CB 1936-1975: uitbreidingsplan iii hoofdzaken, voorbereidi,ig - vaststelling - ontwerp.
19+1-1960. Brief 8-10-19+1.
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Waarschijnlijk heeft de oorlog in de eerste helft van de veertiger jaren
de uitvoering van deze opdracht iii de weg gestaan. Maar het gemeen-
teliestuur nani iii de periode van de Wederopbouw ook niet onmiddellijk
de  draad  weer  op.  Iii  febniari 1949 verzocht de Provinciale Planologische
Dienst tiamelijk het College van B&W opnieuw om haast te maken met
de ontwikkeling vaii een plan iii hoofdzaak.20

Naar aanleiding van deze brief kwain er beweging in de zaak. Op twee
inaart vroegen B&W iii een brief aan het architectenbureau waar toch
liet plan in hoofdzaak bleef dat men daar iii voorbereiding had, en op
18 maart vroegen B&W zelfs of i en al "volgende week" over het plan
kon beschikkeii. 21

ir. Verhageii antwoordde dat het schetsplan half mei Waar kon zijii
Maar een van de vooriiaainste moeilijkhedeti was het stellen van een
prognose omtrent de toekonistige groei van de geineente, die in belang-
rijke mate befiivioed werd door het al dan niet aatitrekken van industri*le
vestigingen. ir. Verhagen vroeg of er daarointrent onderzoek gedaari was.

22

B&W  sttitirden het ETIN-rapport   uit   1947  op.  Het  architectetibitreau
had daar veel kritiek op. Men aclitte liet onbruikbaar voor het gestelde

)3 Februdoel.- ari 1950 deden Verhagen, Kitiper en Couwetor vervolgeris
de gemeente ee,1 eigen prognose toekomen. Die zou gebruikt worden bij
liet uitwerken van het schetsplan. Rumi acht maanden later was dat
klaar. 2+

Op 26 oktober 1950 werd het gepresenteerd en toegelicht bij de Vaste
Comnissie  vati  de Provinciale Planologische Dienst. Die conimissie  kon
zich op haar beurt weer niet zo vinden in de prognoses die Verhagen,
Kuiper en Couwetor hadden gebruikt. Men vond dat de noodzaak tot het
bouwen vaii Wootiwijkell tell noorden en ten zuiden van de Wouwsche
weg en ten zuiden van de Rondweg tussen Spoorbaan en Nispenseweg
aangetoond zouden nioeten wordeti aan de hand van een uitvoerig des-
kundig rapport omtrent de toekonistige ontwikkeling van Roosendaal. De

2")  CARN, (;8 1936-197,5, uitbreidingsplanin hooMzaketi. voorbereiding - vaststellitig - mitwerli,
19+1 -1960, brief Prov.  Planologisclie  Dienst der Provincie N.Brahant, commissie uitbreidings-
plannen. aan B&W d.d. 16-2-19+9.
21 )  CARN, CB 1936-1975, ilitbreidingsplati in hooMzake,i. voorbereiding - vaststelling - ontwerp.
19+1 -1960, brieven  B&W aan ingenieursl,ureau Verhagen MZ. (ld 2-3-1949 en 18-3-19+9.
22)  CARN. (;8  1936-1975. uitbreidingsplait in hoofdzaken, voorbereiding - vaststriling - ontwerp.
1941-1960, brief Ingenieursbureau \'erhagen enz. aan  B&W cld.  12-4-1949.
23 )  C.ARN. (;8 1936-1975. i,itbreidingsplan in hooMzaken, voorbereiditig - vaststelling - ontwerp,
19+1-1960, briefingenieursb,ireati Verhagen etc. aan BB*Wdd.  17-5-19+9.
2+

)  CARN, (;B 1936-1975.,iitbreidingsplan iii hoofdzaken, voorbereiding - vaststelling - ontwerp,
19+1 -1960. brieveii ingenieursbureau Verliagen aan B&W 3-2-1950 en 17-10-1950.
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commissie verzocht het architectenbureau oni het plan voorlopig uit te
werken zonder deze wijkeii.23

Daarmee was de kous niet af. Ttissen CS en BSW ontspon zich nu een
gedachtenwisseliiig over de plaats vati de gewenste uitbreidingeii. CS za-
gen wei heil in een uitbreiding in de richting Visdoiik. Burgenieester en
Wethouders hadden daar moeite niee, oindat er veel grote boerderij iii
lagen. Op 6 april 1951 discussieerde het voltallige College, ondersteund
door ir. Couwetor, met de ledeii van CS. De tijd begon te dringen, want
in   1952   zou het kleine  plan   Parochiecentruiri zijn volgebouwd,  en   dan
beschikte men op geen enkele maiiier nieer over goedgekeitrde uitbrei-
dingsplannen.

Tenslotte nam men drie besluiten. Opdat Roosendaal iii ieder geval in
de naaste toekoIrls;t VOOrUit ZOU kunIien, zou er ten iioordeii vali de Wouw-
sche weg en ten zuiden Van de Rondweg een beperkte bebouwing worden
gerealiseerd "tot zodanige oinvang dat er ten Westen vaii de spoorlijn
twee parochies zullen ontstaan. .26 1 let   ETIN zou worden gevraagd   de
nodige gegevens te verzamelen waarop verdere uitbreidingsplannen kon-
den wordeti gestoeld. Het architectenbureau zou vervolgeiis op basis van
deze gegevens de plannen verder uitwerken.

Daarna brak er een periode van vier jaren aan waarin het ETIN on-
derzoek verrichtte en af en toe met concept-hoofdstukken kwam, het ar-
chitectenbureau doorwerkte aan een ontwerp-plan, en CS de druk op de
ketel hielden door zeer regelmatig te vrageii hoe ver het nu stond. Iii een
planvergadering op achttien april 1955 deelde ir. Coiwetor mee dat het
hoofdzakenplan gereed was en besproken kon worden met de Provinciale
Planologische Dienst. De burgemeester deelde daarop mee dat ook het
ETIN-rapport binnenkort klaar zou zijn. Afronding leek in ziclit.27

Het ontwerpplan veroorzaakte binnen het college van B&W ecliter enige
deining: een aantal tuindersbedrijven zou uit de binnenstad moeten ver-

25)  CARN, CB 1936-1975. uitbreidingsplan in hoof(Izaken, voorbereiding - vaststelling - ontwerp.
19+1 -1960, notulen bijeenkomst college van B&W, Vaste Comn,issie van de Prov. Planologische
Dienst der Prov.N.Brabant, en ir Couwetor van Ing.bureau Verhagen eliz. 26-10-1950 te 's-iler-
togenbosch.
26

)  CARN, CB 1936-1975. uitbreidingsplan in hoofdzaken. voorbereiding - vaststelling - mitwerp,
19+1 -1960, notulen van de bijeenkomst college van B&W. de le(len van de Vaste (.ominissie van
de Prov. Planologische Dienst der Prov N Brabant, en Ir Coilwetor van ing.bureau Verhagen enz.
6-4-1951.
27)  CARN. CB 1936-1975. uitbreidingsplan in hoofdzaken, voorbereiding - vaststelling - ontwerp.
19+1-1960, brieven v.d. Prov. Planologische Dienst der Prov. N.Brahant 26-11-1952.15-1-1953.
15-12-1955 en 15-12-56, brieven B&W aan C.S. 14-2-1953, brieven B&W aan Ing bureau

Verhagen etc 16-4-1954. 18-5-1955. brieven Ing.bureau Verliagen enz. aan BkW 16-+-195+,
18-5-1955, en notulen planvergaderingen  met de stedebouwkundige  18-4-1955.
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dwijnen. en rondom die verplaatsing moest nog wel een en ander geregeld
worden. Bovendieii   was   het   tracf van Rijksweg   17   nog   niet   helemaal
bekend.28

In  juli  1957 werd volledige overeenstemming bereikt  over het trac,f  van
de Rijksweg. De zaak rond de tuindersbedrijven was ecliter nog niet ge-
regeld. Vooral wethouder A.G.M.Vos was een fervent pleitbezorger voor
de agrariers. Juni 1959 schreef  hij een brief aan het architectenbureau.
Hierin stelde hij dat het gebied dat was aangewezen oni de tuindersbe-
drijven te herhuisvesten te klein was. Bovendien vond hij de omvang van
het plan te groot. Het plan hoeMe slechts te zijn afgestemd op de te
verwachten groei in de komende tien jaar. Voor Roosendaal zou dat eeii
plan   van 100 liectare betekenen,   maar  het  plan  besloeg   130   hectaren.
Daardoor werden er aan boeren wiens groiid men nog niet onmiddellijk
nodig had, te zware beperkingen opgelegd.29

Zijn bezwaren werden gedeeltelijk verwerkt in de plannen en op 31
maart   1960   te,islotte  was   het plan gereed.   Het  werd  op  31   mei  1960
door de getiieenteraad goedgekeurd. Daarmee lagen de uitbreidingsplan-
nen voor de eerstkoniende jaren vast.

2.2.5  1960: Het plan van uitbreiding
Het plan bestond uit zeven plan-onderdelen. Vier daarvaii wareii be-

stenid  voor  woningbouw:   het  plan  West  dat  al  iii  uitvoering  was  en  dat
iii  de  loop  van  1962  zou  zijn  volgebouwd,  het plan Kroeven waaraan  ill
1961 al zou worden begonnen, en het villapark Terfraaiing' dat als deel-
plan al was goedgekeurd en dat nog slechts wachtte op de afwikkeling
van de grondtransacties. Tenslotte was nog een plaiigebied, het latere

Langdonk, gereserveerd voor woningbouw. Omdat dit voorlopig nog niet
gebruikt Zoll worden, had het gebied eeii beperkte agrarische besterriming

gekregen.
Twee onderdelen waren bestemd als industrieterrein. Het eerste lag op

Kalsdonk en grensde aan de gemeente Rucphen. Het terrein was op zicli-
zelf te klein en een optimale ontwikkeling zou slechts mogelijk zijii in
sanienwerking niet de getiiee,ite Rucpheil. Het tweede behelsde het ter-
rein waarop een tiieuwe haven was geprojecteerd. Daarmee lag het zowel
ami liet water,  aan de spoorlijn.  als  aan  de toekomstige rijksweg  17.  De
haven  zou toegankelijk worden voor schepen  tot  1350  ton.  Het  havenplan

28
)  CARN. CB 1 936-1975. uitbreiclingsplati iii hoofdzaken, voorbereiding - vaststelling - oritwerp.

19+1 -1960. verslag planvergadering itiet stedebotiwkundig adviseur 29-12-1955.
29

) CARN.GB 1936-1975. witbreidingsplaniii hoofdzaken. voorbereiding - vaststelling - otitwerp
19+1 -1960, brief wethotider J'os aan Ingenieursbureau Kitiper, Couwetor eliz.  15-6-1959.
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zou ecliter pas op lange terinijn worden uitgevoerd, ook al omdat liet
samenhing mAft de uitvoering vaii de Westbrabantse waterwerken en met
de geplande Schelde-Rijiiverbinding. Eeii zevende onderdeel behelsde de
aanleg van recreatie-gebieden. Emi ervan lag naast het plan West. Daarin
lag bet zweinbad De Stok dat mogelijk tiog zoii wordeii uitgebreid. Er
was een tiieuw sportpark geplaiid. Aaii de andere kant van de stad was
het laiiggerekte Visdonkcoinplex roor recreatie gereserveerd.

Celijktijdig met de goedkeuring van het uitbreidiiigsplan oritving nien
in Roosendaal ook goedkeiiring voor cir  bouw  van een grote verkeerstun-
iiel onder het spoor, die de twee stadshelften ee,1 onbeletiimerde verb,11-

ding nioest bezorgeii. 111 liet plati was deze tunnel riiteraard al opgenonien.

Bovendien was er iii combiliatie Inet de tuntiel veel aandacht besteed aan
een ruim opgezet verkeerswegeilpla,7 om het nauwe stadscentruin heeii,
waarop talrijke iIi- e,1 tiitva|sstrateil uitkwanien.

2.2.6  De cianleg van industrieterremen
Tot  1933  besto,id  er op  geen  enkele  niaiiier  beleid  ten  aanzien  van  de

vestigi,igsplaatsen  van de industrie.  III  de  uitbreid,Iigsplanneti  van  1933
werd aan een drietal terreiiien eeii industriele bestemming gegeven, nl.
de Oostzijde en de Westzijde vati de Roosendaalse en Steenbergse Vliet
en het terrein aan de Noord-westzijde van het spoorwegemplace.ment. Dit
waren in feite de terreinen waarop al industrie gevestigd was en het be-
stemmingsplan was dus eigenlijk niet veel meer dan bestendiging van de
bestaande  toestand.   In  de  plannen  van   1933 was woningbouw  op  deze
terreinen zo goed als onmogelijk gemaakt, inaar in de herziene plannen
van 1936 werden deze niaatregelen weer danig afgezwakt.

30

Vervolgens moet worden geconstateerd   dat   iii de periode 1933-1960
geell verdere terreinuitbreiding door middel van besteniming lieeft plaats-
gehad. Men krijgt ook niet de indruk dat het aantrekken van industrieen
of het aanleggen van industrieterreitimi veel pi ioriteit genoot bij het ge-
irieentebestuur: de vragenlijsten en eliquetes aari ETIN en Kanier vail
Koophandel over dit onderwerp werden over het algemeen eerst verzon-

31den nadat een herhaald en dringend verzoek tot inzenden was gedaan.
In  1943  bericlitten  BBeW aan  het  ETIN dat slechts het terrein  aan  de

oostzijde van de Roosendaalse en Steetibergse Vliet in eerste instantie ge-
reed gemaakt zou kunnen worden voor industriele vestigingen. De wes-
telijke zijde en het terrein aan het spoor zouden pas volgen wanneer daar

'30) CARN, GB 1917-1935. uitbreidingsplan. sttik nr. 1115.
31 )     CARN. (,B 1936-1975. opgave  van  ind,istrieterreinen  en  gebouwen  aan  Kvk  Etin  etc.
1938-1959;  correspondentie B&W en  ETIN 1943-1959.
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gegadigden voor gevonden  waren.32  In  1947  was die situatie niet veran-
derd. Er waren terremen besternd, maar deze waren niet bouwrijp, en
bovendien:    -omreden alle gronden particulier eigendom   zijn,   zon   deze
industrieterreinen niet direct verkrijgbaar. De eigenaren zullen momenteel
vermoedelijk niet op de norniale wijze willen verkopen.

-33

In een opgave van  1956 aan het  ETIN werd vermeld dat tussen januari
1951 en januari 1956 slechts ongeveer  acht ha industrieterrein  was  uit-
gegeven, waarvan vijf aan bestaande, en drie aan nieuwe bedrijven. Er
was op dat moment nog ongeveer negen ha bouwrijp industrieterrein
tersto,id bescliikbaar. verdeeld over de drie lokaties. Van alle overige tot
industrieterrem bestenide terreinen was achttien ha iii bezit van de ge-
meente, de rest in bezit van particulieren. Ceen van deze terreinen was
uiteraard bouwrijp

3+

Bij de opgave van  31  jatiuari  1959  moest  de  genieente  nielden dat  nog
slechts viereneenhalve hectare industrieterrein terstond heschikbaar was.
Vervolgetis   werd in 1959/60 een betrekkelijk klein industriegebied,   een
gedeelte vaii het huiclige teri'ein Kalsdonk, aangelegd iii het kader van de
werkgelegenheidsbevordering.

Indrukwekkend zien al deze activiteiten er niet uit, en het arsenaal aan
beschikbaar industrieterrein   was   tot 1960 bijna verwaarloosbaar.    De
Commissaris van de Koningin moest er zelfs op wijzen dat Roosendaal

· 35toch wei erg krap in zijn industrifle terreine„jasje zat. Het gemeente-
bestuur koerste  tot  1960  op  wat  men  als een veilig kompas  beschouwde:
zonder directe vooruitzieliten op concrete vestiging of uitbreiding verwierf
men geen grond in eigendom of iziaakte men geen terreinen infra-struc-
tureel gereed. In dat verband was zeker de houding van de gemeenteraad
belangrijk: sommige raadsleden en -fracties vroegen zich steeds weer af
of de agrarische belangen niet al te zeer iii het gedrang zouden raken.36

In  februari  1959  ried  het ETIN opnieuw dringend systematische aanleg
van industrieterreinen aan. Acquisitie van bedrijven, zo luidde het betoog,
noodzaakte tot liet beschikbaar houden van een 'ijzeren voorraad'.37 Ver-

.32 )    CARN.  CB 1936-1975 opgave van inditstrieterreinen  eii  gebouwen  aan  KvK,  Etin  etc.
1938-1959, brief B&W aan ETIN 20-9-1943.
33)     CARN.  CB  1 936-1975.  opgave  van  ind,istrieterreinen  en  gebot,wen  aan  KvK,  Etin  etc.
1938-1959. brief clirecteur gemeentewerke,1 aan B&W 28-4-47.
34)     CARN. CB 1936-1975. opgave  van  indlistrieterreinen  en  geboliwen  aan  KvK.  Etin  etc,
1938-1959. brief BkW aati El'IN en KvK  3-1-57.
' ')   Heeren: ()ngeschooW,9 armoe, 211.
36 )  CARN. CB 1936-1975, notulei, geineenteraad o.m. van 15-8-1947. 17-12-195+. 3-3-1955.
21 -2- 1961 m 5-2-62.
r)  ETIN. De behoefte aan it,dustrieterreinen te Roosetidaal. 1959,5.
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Kaart 2. Wegennet rond Roosendaal.  Ben:  jaarverslag  1930 KvK Breda.

volgrapporten  van juni  1960  en  december 1962 werkten deze stellingna-
me verder uit. Aanleg van 50 ha iiatte, aan water gelegen, en 80 ha droge
industrieterreitien niet vijfjaarlijkse gemiddeldeti van twintig ha was voor
de periode 1960-1980 beslist geboden.

:58

De  in januari 1960 nieuw aangetreden burgemeester J. Codwaldt pakte
de zaken energiek aan. Hij gaf onmiddellijk uitvoering aaii de riclitlijnen,
en  hij  kon  dat ook doen omdat  in het uitbreidingsplan  van 1960 voorzien
was in de aanleg van dergelijke industrieterreinen. Samenhangend met
de aanleg daarvan besteedde hij met het gemeentebestuur aandacht aan
de verbetering van de infra-structuuii zoals de aanleg van aati- en af-
voerwegen en spoorwegraccordementen. legelijk werd een strategie ont-
wikkeld om industriele ondernemingen behitlpzaam te zijn bij het ver-
werven van bedrijfspanden.

39

58) ETIN rapporten 1960 en 1962.
39

)   Heeren. Ongeschoold ts armoe, 213.
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§ 3. De infrastructitur

3.1 Wegen

llet werken aai, eeii goed wegen- en stratentiet kwam pas vrij laat op
gatig. Dat gold zowel voor de wegen bii,I,en, als voor de wegen buitrii
dr bebo,iwde koin. I let 1('ck of men er natiwelijks belang bij had. Irie dc·
verslageii van de Roosei,(laalse Kamer van Koophandel ter hand iieei,it.
leest daarin niet allat i,cle pleidooien voor verbetering van De Rooseti-
clailse eii Steenbergse #liet. verbetering van de spoorwegverbindiigrii.
tiitl,reidi,ig van de traiiiwrgeii en uitbreicimg v:iii het telefootiverkeri
Maar over de  wegeri  iiaar  atidere  plaatsen  werd  niet geen woord gerrpt.

+(1

Dat frit weerspiegelcle zich in de geringe itispanningeri die ii,e,1 zicli
getroustte  oizi  de  wege,i te verbeteren. (overziclit  4)  'rot   1920  gel}elir(le
(·r  na,iwelijks  iets.  (·11  0(,k  tusse,11920  en  1945  gitig  het  nog  tiiet  vl,ig
\Bel vaii de verbeteringe,i aaii het wegen,iet. die vooriianwlijk best(,tid(·11
uit |let dichtmakeii vai, gateii. het opliogeti vaii de weg met zancl of het
aatil,retigen  vaii  ee,} 1:iag koolas. werdeii  ttisse,1   1914  en   1939  aai ge-
braclit middels werkverschaffi,igsprojecten. Ook werdeti zo houteii duik(·rs
vervaiigen door dtiikers vaii ceineiit-beton. 41

Over·,ichi   -t.   Het  (tant(11  meters   verharde   en   onverliarde   wegen
in  de  gemeente  Roosendcial  I,ititen  de  beboutrcle  kern,   1900- 1923.

1898 1910 1919 1927

Aritit 1128 325 323

keit·,1 1 1.220 13.64+ 13.64+ 21.444

klitikers                                          --- 3.760 10.185 9385

kc,c,las/otiverliard ge,·n 4"gave 92.7:35 8.5.985 78.985

Ilron:   gemeenteverslage,1

1 let  budget  dat Rooseiidaal  uittrok voor aa,ileg en otiderhoud vati wr-
gei,  buiten  de  kom  was  tnt   194,5  bij  voortclitri,ig  krap  bemete,i,  cii  iii
192+  al werd daarover 01)genierkt:

I. Net is echter aan Keen twijfel onderlievig, dat het niet mogelijk is
jaarlijks door te gaan zo weinig daaraaI, te 1,1ijven besteden, daar

*')   C.·\IZN. archief Kainer vati Ki,ophaitclel. jaarverslagen  19(16-1915

+1 )  (ARN. (,8 1851 - 1916 rn 1917 - 19:15. getiventereki·11iiigrii  I 914-1940 en gempenteverslage,1
191+-1929
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dan is te voorzien, dat al zeer spoedig de zui,iigheid de wijslieid zal
bedriegen.

.42

Rond  1930  was het wegennet dat Roosendaal  nlet de buitenwereld  ver-
bond, nog kleinschalig en regionaal van karakter (zie kaart 3) Tocli begon
rond die tijd de noodzaak van met name verbreditig en verbetering van
wegen buiten de koni manifest te worden. Het toeneme,ide en steeds
sneller wordende autoverkeer was daar de oorzaak van.

De  weg van Roosendaal  via  Nispen  naar Essen (Belgie)  werd  in  1930
verbeterd, nadat er in de goned#everslagen jaar in, jaar uit was vast-
gesteld dat de weg iii deplorabele toestand verkeer(le. Verbetering van de
Nispense weg was niet opgenoi,ien iii het proviIiciaa| wegetiplan van
1932. Dat liad waarschijnlijk veel te niaken niet het feit dat burgemeester
Coenen de betreffende wethouder (Ridders) liad gezegd zicli iliet met
deze kwestie te bemoeien omdat hij persoonlijk de zaak zou behartigeIi
bij de Provincie. Dit was echter niet of onvoldoe,ide gebeurd, en de oi,t-
steriiming in de gcnieenteraad over het niet-opgenoirien-zijn iii de plan-
tien was groot. Wethouder Ridders kreeg zware kritiek maar bleef in func-
tie, en de raad gaf tenslotte morrend toestemming voor onderhoud en
lierstel op eigen kosten.+3 Daarmee werd ook de hoofdverbinding met
Belgiet drastisch vernieuwd.

Wei in liet kader van het provinciaal wegenplan werd de weg van Diii-
teloord over Stampersgat en Oud-Castel naar Roosendaal van keibestra-

ting voorzien, en er werd een fietspad langs gelegd. De plannen voor de
aanleg van een rondweg langs de stadskern, vervat in het uitbreidingsplan
van 1933, konden worden gecombineerd  met de aanleg van Rijksweg  A
58. Daarmee weerde Roosendaal het doorgaande verkeer uit het centrum.
Tegelijkertijd kreeg liet een snelle Oost-West-verbinding die enerzijds Ber-
gen op Zoom en Zeeland goed bereikbaar maakte, en anderzijds de stad
verborid met Breda, lilburg, Eindhoven, Venlo enz.

Na  1945  werd  er hard gewerkt  aan de verdere verharding, verbreding
en verbetering van het wegennet, zowel in als buiten de bebouwde koni.
Wak  na   1945   had meri echter weinig materiaal ter beschikking, zodat

eigenlijk pas vanaf 1949/1950 flinke resultaten werden behaald.  De  ont-

wikkeling van de rijks- en provinciale wegen hing nauw samen met de
verdergaande internationalisering van de economie. zoals die o.a. tot uit-
drukking kwamen  in de oprichting van Benelux  (1948)  en  EEC  (1957).

12)   CARN,  CB 1917-1935; gemeenteverslag  1924.
+3

)  CARN, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 1929-1931. Deze kwestie speelde vanaf ei,id
1929 tot en  met de begrotingsbesprekingen eind  1931.
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Rijksweg A 58 werd tussen 1954 en  1974 in verscliillende fasen verbreed
tot een vierbaans  weg  met gelijkvloerse kruisingen.  In  1957  kwamen  de
planneti  voor  de A 1 7  rond.  Hij werd aangelegd  in twee fasen,  iiI.  1959-
1963 en 1969/1970. Roosendaal kreeg daarmee een Noord-Zuid-verbin-
ding met etierzijds Rotterdam en de verdere Randstad, en anderzijds met
Alitwerpen, Parijs enz.

Aan de bestaande straten binnen de kern werd in het begin van de
eeuw eveneens weinig aandacht besteed. Noodzakelijke reparaties werden
slechts niondjesmaat uitgevoerd. Veel geld werd er niet aan gespendeerd.
Over de straten  in  de  koni  werd  iii  191+  opgemerkt:   "Over  het  algenieen
verkeren (le straten iii een taizielijken staat van onderhoud. Wenselijk zou
zijn alle strate,1 i,1 de koni te lierstraten.44

Het aalileggeii vaii ziletiwe straten was, zoals eerder gezegd, een zaak
die praktisch gesprokeii in handen van particulieren was.+3 Watineer de
straat eeniziaal aangelegd was. lieten die zich aaii liet onderhoud nieestal
Ii,et  veel  ineer  gelegen  liggen:

"De toestand van het grootste gedeelte dier wegen is verre van goed.
De particuliere strateii in de koni der gemeeiite zijn allen onvoldoende
verhard en missen behoorlijke trottoirs. Overweging verdient het of
het wenselijk is de straten in eigendoni der gemeente over te nemen
en ze daarna te verbeteren. 'j,+6

Dat bleef echter voorlopig bij een vrome wens. Binnen de bebouwde kom
begon pas aan het einde van de twintiger jaren het feit dat zoveel straten
in particulier eigendom waren. werkelijk nioeilijkheden op te leveren. Veel

burgers klaagden over overlast van stof en niodder op de met koolas
verharde wegen. De aanleg van gas- en elektriciteitsleidingen maakte
overleg met de eigenaren nodig. Dat verliep veelal moeizaam en kostte
bovendien veel tijd, onidat er ook over verdeling van kosten gepraat nioest
worden. Het plannen en begroten van dergelijke werken werd daarmee
erg moeilijk. Bovendieii hadden C.S. de genieente inmiddels duidelijk ge-
maakt dat particulier stratenbezit uiterst ongewenst was.

Daarom  ging het geineentebestuur er vanaf  1931   toe  over oni straten
aan te kopen. Het eerst gebeurde dat met een aclittal straten in De Knip
(De St.Josephwijk). Deze waren verhard met koolas, kenden geen trottoirs.
en beschikten nog niet over aansluiting op gas, liGht en waterleiding.+7
Het overnemen van straten door de gemeente kon niet altijd rekenen op

41 ) CARN, GB 1851-1916. gemeenteverslag 1914.
+')   CARN. CB  1851-1916 en 1917-1935. gemeenteraadsnotulen 1900-1930.
*)  (:ARN. CB 1917-1935. gmieenteverslag 1920.
+') CARN.GB 1917-1935. notulen ge,neenteraad 3-10-1929.
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kaart 3. De verschillende stadsuitbreidingen van Roosendaal 1900-1959

1. Centmm (tot 1920), 2. St. Josepliwijk 1920-1930, 3. Stationswijk 1930-1940,
4. Kalsdonk (1930-1940, 5. Philipswijk 1945-1955, 6. Ritimawijk 1950-1960,
7. Westrand 1955-1965,8. Vrouwenhof, 9. Kroeven 1965-1975, 10. Langdonk 1970,
11 Kortendijk 1975-1985, 12. Tolberg Oost 1980-1990. 13. Tolberg West 1985-
1995, 14. Borgwerf, 15. klajoppeveld Noord, 16. Majoppeveld Zuid
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bijval van de gemeenteraad. Overname kostte de gemeente altijd geld,
zelfs als de straten om niet werden overgedragen. Er was altijd achter-
stallig o,iderhoud. eii er moesten altijd nog aansluitingen op nutsvoorzie-
ningen wordei, aangelegd. Bij de voornoemde overnanie van straten in
De Ktiip vergde de overname langdurige onderhandelingen.

Straten die bijvoorbeeld door de gemeente werden verworven, waren
een gedeelte van de Boulevard (1933). de Spoorstraat (1934). de Beek-
laan (1935), et, de Nort,iinstraat (1935). Andere straten, zoals bijv. de
Cliaritasstraat kondeti niet iii eigendom verworven worden. Ze werden
echter weI bestemd tot op('nbare straat. Het besluit van de vergadering
van  de  genieenteraad  op  20  september  1935  oni  op  die inanier naast  de
Cliaritasstraat nog elf alidere particuliere straten tot openbare straat te
besteniiiieii. maakte Zoilneklaar dat de tijd van de particuliere straten

voorbij  was.  Iii  liaar  vergadering van  19 december 1935  nam  de gemeente
opiiieuw een aarital straten ovel; maar nu zonder daarvoor te betalen.

Hoewel het proces vaii overnanie van straten vanaf 1931  op gang begon
te kome,i, betekende dit geenszins het gelijktijdige einde van de particti-
liere  straataanleg.   In   1934  gaf  de  gemeenteraad  bijv. nog zowel  aan  de
familie  J.van der Heyden  als  aan  MA.Baselier+8  toesteniming tot aanleg
van een straat. Hiertegen werd in de vergadering evenwel al flink gepro-
testeerd: er waren milliers nog zoveel straten  iliet  af!+9

De bestaande reeds iii eigendoiii van de gemeente zijiide straten, werden
vanaf liet begin in de verbeteringsplannen betrokken.In haar vergadering
van 27 maart 1931 stelde de genieente de volgorde vast waarin  die verbeterd

zoudeii worden. Eeii voor het gemeentebestuur gehikkige bijkomstigheid was
dat een aantal straten e,i wegen in werkverschaffing kon worden opgeknapt,
zodat het Rijk op die nianier bijd,Deg in de husten die toch noodzakelijkerwijs
gemaakt liadden moeten worden. (overzicht 45)

3.2 De spoorwegen

3.2.1  De betekenis van de spoorwegen

Het gemeentebestu,ir kon weinig invloed uitoefenen op de ontwikkeling
van de spoorwegen in zijn algenieenheid. loch waren ze van groot eco-
nomisch belang voor de gemeente. Dat laat zich onder meer alleiden uit
de stroom van reizigers en goederen die op het station aankwam dan weI
vertrok. Waar het goederen betrof. was Roosendaal als station van aan-

+8.
J Waarschijnlijk kreeg Baselier die toestemming iii liet kader van het accoord dat met de

genieente bereikt had in verband inet de intrekking van zijn bezwaar trgen het Plan Schaap.
99)  CARN, CB 1917-1935. gemeenteraadsnotulen 29-6-1934.
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komst veel belangrijker daii als statioii van vertrek. De grafieken geven
dat   duidelijk wee[ Helaas  zijn   na   1937   geen   cijfers   meer   beschikbaaig
maar waarscliijnlijk is de betekenis van het goederenvervoeiz net als elders
in  Nederland,  na  1945  door de concurrentie  van het wegverkeer afgeno-
nwn.

Het feit dat el eeIi groot doiianekantoor aan de spoorwegen annex was,
betekende een kraclitige injectie voor de plaatselijke werkgelegenheid. De
grote goederenstroom gaf vanaf het ontstaan van de spoorlijn aaniciding
tot het ontstaan van bedrijven en werkgelegenheid in de logistieke sfee#

terwijl voor een ander aantal bedrijven de nabijlieid van het station een
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarde was.

De spoorwegen waren dus van grote economische betekenis voor de
stad. Daarom willen we hier ingaan op de relatie tussen spoorwegdirectie
en gemeentebestuus en op de manier waarop het genieentebestuur al dan
niet probeerde tot goede samenwerking te komen dan wei voldoende fa-
ciliteiten te verlenen.  Dat  was  vooral  aan  de  orde  iIi de eerste helft  van
de  eeuw  en  wel  op een tweetal terreinen:  dat  van  de  ruimtelijke  ordening

bij de bouw van het nieuwe station, en dat van de volkshuisvesting.

3.2.2  Het nieuwe station
Rond de eeuwwisseling verkeerde het station al een groot aantal jaren

in een deplorabele staat, maar tot fundamentele verbetering was het nog
niet  gekomen.   Wel   had de gemeenteraad   op 15 februari   1894  een   com-
missie ingesteld, die een adres aan de minister moest ontwerpen, teneinde
die verbetering te bespoedigen. 50

Hoewel de stationsaccommodatie zelf allerbelabberdst was, ging het
adres daar niet op iii. Het legde de nadruk op de overlast en econoniische
schade die de mwoners van Roosendaal ondervonden van de overweg die
teri zliiden van het station lag, en die in de volksmond 'de schuiveii'
genoemd werd. De overweg lag op de doorgaande verbinding Breda -
Bergen op Zoom en splitste als het ware de bebouwde kom in tweefn.
De overweg Iriaakte deel uit van het rangeerterrein, dat door het toene-
mende verkeer steeds zwaarder belast werd en daardoor vele malen per
dag gesloten was.

51

Drie jaar later werd duidelijk dat het ministerie van plan was een nieuw
station te bouwen aan de westelijke kant van de spoorlijn, bij de Ce-
dempte Turfvaart. De gemeenteraad schrok hier nogal van. want deze
lokatie lag juist buiten het centrum. Er werden enkele vergaderingen ach-
54)

) CARN, CB 1851-1916, geineenteraadsnotulen 1893-1899
 1 )   CARN, CB  1851 -1916, gemeenteraadsnotulen 18-2-189+.
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ter gesloten deuren aan gewijd. Telkens was men wel vddr de bouw van
een nieuw station. niaar men void dat liet oostelijk van het station moest

liggen. ongeveer op dezelfde plek als het oude station. 32

Bij het bekend worden van de definitieve plannen van de Staats Spoor-
wegen   in   1899   kwam   er een storm van protest   los   uit de Roosendaaise
gemeenschap. Maar liefst 104 instellingeii en/of personen riclitten  zich  op
twaalf april 1899 tot de verantwoordelijke instanties bij de spoorwegen.

Een van de grootste en hardnekkigste bezwaarmakers was het gemeen-
tebestuur zelf. In alle brieven juicliten de bezwaarmakers de bouw van
een nietiw station toe: Maar ze spraken ook hun ernstige bezwaren uit
tegen de plaats vaii vestiging daarvan. Men vroeg met klem liet nieuwe
station op de plaats van het oude te bouwen, dan wei iii de o,imiddellijke
nabijheid daarvan. 3:J

Het antwoord van de Staats Spoorwegen liet aan duidelijkheid niets te
wensen ove[ Er nioest een nieziw station komen. Dat nioest twee proble-
nieti   oplossen:   de  verkeerssituatie  bij de overweg  en de slechte aCCOirl-

inodatie. De problenien bij de overweg konden alleen opbelost worden
door het complex iiaar het noorden op te scliuiven, waardoor er niet meer
over de overweg gerangeerd hoefde te worden. 5+

Het antwoord was kennelijk niet overtuigetid genoeg, want opnieuw
kwamen   de  104  pennen  in  bewegitig  om te pleiten voor nieuwbouw  op

de plaats vaii het oude station. De Raad van loeziclit op de Spoor-
55

wegdiensten zond de rekesten naar de gemeenteraad om advies. hi de
begeleidende brief stelde men dat de bezwaren van de adressanten on-
redelijk waren.  ilde nien aan de bestaande wantoestanden een einde
niaken, dan was de door de Staats Spoorwegen voorgestelde oplossing de
beste.56

Op 29 april en + mei sprak de raad er langdurig Over Men niernde
zelfs dat de kom der gemeente te gronde zou gaan bij een zo vergaande

verplaatsing. Voorzitter Coenen merkte ecliter op dat de verplaatsing zo
miniinaal mogelijk was: de afstand van het rangeerterrein tot aan de
overweg bedroeg slechts 50 tot 60 meter Uiteindelijk besloot men toch
om de Raad van Toeziclit een positief antwoord te geven. 57

32
)   CARN. CB 1851 -1916, gemeenteraadstiottilen 7-10-1897.6-11-1897 en 15-2-1898.

2)  CARN, CB 1851-1916, uitgaalide stukken 1899. 12-04-1899
M)   CARN. CB 1851-1916, ingekomen stukken 1899.21 -+-1899.
B)  CARN. CB 1851-1916, ingekoti,en stukkel, 1899. nr.318.

'4)  (;ARN, GB 1851-1916. ingekomen stukken 1899. nr.318.
")  CARN. CB 1831-1916. tiotitlen genieenteraad 29-ten 4-5- 1899.
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Het getiieentebestuur speelde daarmee   een nierkwaardige dubbelrol:
eiierzijds gaf men schoorvoeteiid toestemming tot verplaatsing, anderzijds
bleef men behoren tot de harde kern van de bezwaarmakers iii de ont-
eigeningsprocedure. Men had nl. in gedachten dat de SS, naast het be-
talen van een koopsom, ook nog aan een aantal andere voorwaarden zou-
den moeten voldoen.   in 1903 stelde   de   raad   al haar risen   nog   eens   op
een nj

de SS moesten een tweetal parallelwegen, de latere Stationsstraat en
Spoorstraat aanleggen en met klinkers verharden,

de SS dienden het hele Stationsplein met klinkers te verharden,
de SS dienden e.en hoofdtoegangsweg, de latere Brugstraat, aan te

leggen  en met keien verharden,
de gemeente nioest het oude Stationsplein en nog een aantal andere

gronden in eigendoni kunnen overnemen. 38

De Staats Spoorwegen gingen met op de eisen van het gemeentebestuur
in en vroegen gerechtelijke onteigenillg aan. Daarop kwam de gemeente-

58)  (;ARN, CB 1851-1916, notulen gemeenteraad 29-4 en 4-5- 1899.
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raad in eeti extra vergadering bijeen. Na veel jammerklachten over deze
"despotische maatregel- besloot men alsnog iii te gaan op het bod vati
SS.59

Vanwege verdere mocilijkheden bij de onteigening zou het nog tot juni
1904  duren,  eer de eerste werken  van  het nieuwe station. een miljoeilen -

project, konden worden aanbesteed.  Met  de  bouw  werd  in 1904 begonnen
en  in de nacht  van  3  op 4 november  1907 werd  een deel  van  het  complex
door de spoorwegen in gebruik genomen. In Roosendaal gaf de ingebruik-
neming ecliter op geen enkele Niallier aanleiding tot feestelijklieden. De
bezwaren en grieven leefden kennelijk nog te sterk onder de plaatselijke
notabelen. Voor de directie der spoorwegen zat er niets anders op dan
architect Van Hezikelom in de directiekeet te huldigen.6(1
59

)   CARN.  GB  1851 -1916. genieenteraadsnotulen 19-8-1903. Alarius Broos heeft deze hele

kwestie uitvoerig beschreveii iii een nog te publiceren artikel.
60) De Gronduvet. 3-11-1907.
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Voor veel Roosetidalers was de ingebruikneniing van het nieuwe station

rei gebeurtems die ze, otidai,ks het feit dat hmi notabelen ,iiet blij waren,
tocli iliet wilden iiiisseii.   lot  een   mir  's  iiaclits  waren  er  bij   het  statioil
Iiog volop nienseri op de been.61 Torti liet station er rentiiaal was. legde

de ge,Heente de torgai,gsweg er, het statio,isplein aai, niiddels het eer-
derg(·iioeiiide plai, Brtigstraat.

3.2.3  1)e hitisresting van sp<}ortregpersoneet

De spoorwegeii betiokketi grote atititallrii personeelsl,·cleii van buiteii
Rooseiidaal. Veel vaii clit personeel. vooral in de lagc're c·elielons. werd
vaak overgeplaatst. Zij wareii voor |111,1 hiiisvestilig aatigewezen op de
iliterst krappe hutirtii:irkt.  De geinertite Rooseiidaal lag 1, ·t in ieder geval
nirt als liaar taak 0111 hieraai) iets te doc'11. dati weI op een of andere
Iiianier liaar invloed aan le weiideii om adeqitate hi,isvestiiig mogelijk te
niakell. H,iisvestitig was pen zaak waar ine,1 zicli niet mee bezig hield.

Dat maakte het voor veel spoorwegwerkers nioeilijk oin aa,1 een hi,is
teko,iien. Ze werdet, irwinelijk dikwijls Ititgesloten van hitur op gronci van
hui godsdienst of levensovertuigirig. Velen van hen waren namelijk ofwel
protestant ofwel socialist.  e,1  soins  zelfs heide tegelijk.

in liet Interbelhmi ketide Roosendaal ren drietal woningcorporaties. De
grootste, St.Josepli, wees haar woliingeti toe aan persone,1 die lid waren
vaii de R.K.Cildenbotid.62 De R.K\Ironingbouwveretiiging St.Beiiedictus
deed dat alleen ami persoiien die "hutiiie godsdienstige plicliten trouw

vervitlden."6., Dat niaakte het voor 11iet-katholieken eli niet-vakbondsle-
deii vrijwel omriogelijk om daar ee,1 liuis te huren. Die irioesten dus op
de vrije markt tereclit, waar de situatie iiiet veel anders lag, of bij de
dercle woningbouwveretiiging, liet socialistische Ons Ideaal.

Ons Ideaal zou in 1920 als eerste van de drie woningbouwverenigingeii
vergunning krijgen tot liet bouwen van woningen, oriidat de inspectetir
van de Volksgezondlieid iiiet akkoord kon gaan met de inanier waarop de
twc'e anderen niet-katholieken Uitslotell. De inspecteur was door de spoor-
wegen benaderd in verband met de zeer izioeizanie hilisvesting van de
spoorwegwerkers. In de liuizen van Ons Ideaal woonde dan ook voor-64

tiamelijk spoorwegpersoncel.

"1 ) De 6'rondwet. 5-11-1907
62

)    Alle  (:ildenbonders  warei,  automatisch  lid  vati  St.Joseph.  Zij  geitoten  absolute  voorrang  bij
toewyzing van woningen.
M) CARN. archief St.Benedirtus. statuten.
6+ )   CARN,  archief St.Benedictils.  correspondent ir.
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Onidat Ons Ideaal echter iii totaal maar 41 woningen mocht bouwen,
en er daarna door liet gemeentebestuur geen verdere toewijzingen meer
werden gedaan. bleck al gauw dat deze woningen ruimschoots onvoldoen-
de waren oni in de behoefte te voorzien. De Spoorwegen zagen zich dan
ook genoodzaakt om op eigen terreiti houten noodwoningen te bouwen.
Al   m   1923   bouwde   men 66„ woning,   in   1924  een   blok   met   meerdere
wooneenhedeii, en  in  1927 nog eens zeven woningen. De woningen ware,i
klein en zeer priniitief. Men gebruikte er een ton als privaat en voor alle
woningen gezanienlijk was slechts 6#n kraan beschikbaai65

De situatie verander(le enigszins in en kort na de Tweede Wereldoorlog.
Iti  19+3  werd het woningbezit  van alle woningbouwverenigingen  inge-
bracht iII het Genieentelijk Woningbedrijf, dat fornieel niet meer toewees

op  basis van lidmaatschap of godsdienst.  In  1947  werd  landelijk de Woon-
ruiintewet van kracht. die aangaf hoe de scliaarse woonruirnte verdeeld
moest worden. Vooral dat laatste verandercle de positie van het spoor-
wegpersoneel op de hiltirmarkt. Ze waren althans formeel met langer
uitsluitend aailgewezen op de woningeii van Ons Ideaal, terwijl de ge-
nieentelijke huisvestingscominissie moest werken aan de hand van wet-
telijk vastgelegde kriteria. Van enige specifieke gemeentelijke steun in de
richting van de Spoorwegen voor wat hun huisvestingsprobleem betrof.
is ecliter in de liele onderzoeksperiode geen sprake geweest.

3.3 Tramwegen eti autobusdiensten

Sinds 1892 kende Roosendaal de stoomtram. Deze was vooral van be-
lang voor het goederenvervoes en in mindere niate voor het personen-
vervoer De frequetitie van de diensten was laag ongeveer zes tot zeven

keer per dag was verbinding mogelijk. De lij Ilen werden geexploiteerd
door de ZNSM. Er was een klein revisie-depot gevestigd iii Rooseridaal.
Roosendaal kende een verbinding met CastelsveeT waar overgestapt kon
worden op andere lijnen. en een rechtstreekse verbinding met Oudenbosch
- Oud Castel - Steenbergen.

De   stoointrani   had zijii grootste betekenis  tot 1914. Daarna   liep   die
snel terug, eerst ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog. daarna als gevolg
vaii de steeds groter wordende concurrentle van vraclitwagen en autobus.
die beter in staat waren liet vervoer van huis-tot-huis te regelen. Beide
tranilijnen  werden  daarom  opgeheven  iii 1934 respectievelijk  1937.

65 )  CARN. CB 1917-1935. clossier 180. Toezicht op de naleving van bouwverordeningeii 1923.
192+.1927.
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Vanaf 1933 exploiteerde de ZNSM (per 1 -7-193+ BBA) eei drietal biis-
lijnen die alle drie van belang waren waren voor Roosendaal: Breda-Et-
ten- Oudenbosch-Oud Castel-Roosendaal. Roosetidaal- Oud Gastel-Kruis-
land-Steenbergen-Bergeti  op  Zooi,1 en Roosendaal-Oud  Gastel-lijiiaart-
Oude Molen- illemstad. Daarmee was Roosetidaal opnieuw opgenoii,eri
iii het net van het streekvervoe[ ()6

3.4 De waterwegen

Wateiwegeri waren voor Roosetidaal op twee inaiiiereii vati belang. Op
de eerste plaats die,ideti ze al eeuwenlang als afwateringsmogelijkheden
voor de landbouw. Iii mindere niate werden ze gebruikt voor de sclieep-
vaart. De waterwegeti kondeti beide friticties tegelijk vervulle,i. Naariiiate
aan het eind van de negenti<Iide eeuw de scheepvaart tortiam en de
schepeti groter en sneller werdeti, ontstorid er eet, spatiningsveld tussen
deze twee functies. De laiidbouw had voor een goede afwateriiig belang
bij een lage waterstand, en de scheepvaart zag ter wille van een grotere

diepgang van de schepeii liefst een hoge waterstand. Bij de Roosendaalse
e,1 Steenbergse Wiet was en bleef dit in de hele onderzoeksperiode een

probleem.

3.4.1  De Roosendacilse en Steenbergse Iliet
De Roosendaalse en Steeiibergse Vliet stond niet 011(ler bestuitr vaii de

I gemeente Roosendaal, maar van het heemraadschap. Er bestonden wei
belangrijke verbindingen tussen het gemeentebestuur en het bestuur van
het heemraadschap. Het bestuur van het lieemraadschap werd gekozen
door de ingelanden.  lot  1919  kende  het dagelijks bestuur 66n heemraad
voor de scheepvaart. Deze werd benoenid door de genieenteraad van
Roosendaal.

hi  1919  werd  het  systeem  van  de hoofdingelanden ingevoerd, waardoor
de ingelanden nog sleclits indirect, nl. door het kiezen van hooMingelan-
den, bij het bestuur betrokken waren. Het dagelijks bestuur telde nu zes
heemraden, waarvan twee voor de scheepvaart. Zij werden benoenid door
de gemeenteraden van Roosendaal en Steenbergen. Dit systeem fuiigeert
nog steeds.

Het heemraadschap had  rond  1900  veel moeilijkliedei,  met de schippers
omdat men lien alleen trekvaart toestond. Zeil- en stoon]vaart waren
verboden. Scliippers en belangliebbende fabrikanten wilden uiteraard de
rivier aangepast zien aan de toename van de scheepvaart en het grotere

66 )   ikideritz. De tramwegen van,Voord Brabant. 90-107.
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tonnage. De jaarverslagen van de Roosendaalse Kamer van Koophandel
spreken  wat dat betreft duidelijke taal.67    In  1908 werd daarop stoom-
vaart toegestaan. De Roosendaalse en Steenbergse Vliet gaf daarna ver-
binding niet Amsterdani en Zaandam via een motorboot m vaste beurt-
vaart, eii met Rotterdam via twee beurtschepen en een stoomboot. 68

In 1909 verscheen vervolgens een rapport  over de verbeteringen   die
daarom iIi de rivier nioesten worden aangebraclit. Er moesten twee slui-
zen worden bijgebouwd en twee bochten afgesneden. De rivier moest
verbreed worden. de Steenbergse haven verbeterd en er zou bij Rooseii-
daal een zwaaiplaats worden aangelegd. De genieente Roosendaal. die
veel belang had bij een itieiiwe sluis en verdere verbetering. zegde een
subsidie toe van f 30.000, die later nog tot 59.700 werd verhoogd. Het
werk  werd  in 1914 voltooid. 69

Met deze verbeteringen was aan veel bezwaren vati de scheepvaart te-
gemoet gekomeii. Maar nog steeds bleef het te handhaven peil op de
rivier een heet hai,gijzer De waterstand bleef te laag voor schepeti van
enig  belang. Daaroni stelde het heemraadichap  in  1918  een  cominissie
in die dit probleem tot een bevredigende oplossing moest zieti te brengen.
In  1919  werd  een plan gepresenteerd dat probeerde om zoveel mogelijk
tot een scheiding van landbouw- en scheepvaartbelangen te komen. Over-
eenstemming over dit plan werd ecliter nooit bereikt, en daarom zou de
feitelijke toestand van de Roosendaaise en Steenbergse Vliet tot aan het
eind van de jaren zeventig ongewijzigd blijven. Wel werden iii de dertiger
jaren vele werken uitgevoerd die de afwatering van de diverse polders
moesten verbeteren. Iii Roosendaal gebeurde dat veelal in werkverschaf-
fing. (zie overziclit 45)

Na  de  watersnoodramp  van 1953 besloot  het  Rijk  tot de uitvoering  van
de Deltawerken. Daarinee zou het voor het stroonigebied van de Roos-
endaaise  en Steenbergse Vliet onniogelijk  worden  om  na  1978 nog langer
op natuurlijke wijze  op het buitenwater te lozen. In januari 1968 besloten
Provinciale Staten daarom tot de aanleg van het Mark-Wietkanaal. dat
v66r 1978 gereed zou moeten zijn. Uitvoering ervan nioest echter nog

enige jaren op zich laten wachten. omdat zekerlieid moest worden ver-
kregen over het te handliaven waterpeil. De plannen werden vervolgens
tussen  1975  en  1982  ititgevoerd.

6  )  CARN. archief Kamer van Koophandel. jaarverslagen 1906-1915.
68)  CARN. archief Kallwr var, Koophandel. jaarverslagen 1907 e.v.
69

)  Van Donschot, De lotgevallen van het waterschap. 33-45.
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Sinds  17  februari  1984  hebben  Proviticiale  Stateii  de  vaarwegeii  van
het hoogheemraadschap. waaroiider de Roosetidaalse rii Steenbergse Vliet.

overgenonien iii belieer en oiiderhoud. 70

Orerzic·ht 3.  Het aantal scheepsl,etregingen in relatie tot de hoeveelheid rrcicht 1900-
1970.7

J;lar 64·zatiwi,lijk alliltal ge,Iiid(lel(l to,inag,·
t()ililaw' s<·liel'e,1 IM'r sc'hip

1900 56.240 1581 33.6

1910                                           ,7                  21:15                )7
1920 98.136                  9                     Y 7

19.So 229.,751 2201 104

1939 178.6+0 164+ 108.6

1950 2269 158359.204
1960                          77           1356         '7

1970                                                                     7?                              1020

Broii: geineentelijke jaarverslage,i en jaarverslageti Kainer va,1 Kocil,11:i,1(1(·l
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Crafiek 3: Aan- en afvoer in de haven 1950-1970 uitgedrukt in tonnen
71)

) Van  Donschot, a.w.. 40.
 1 )   Met  uitzondering van de cij fers over  1900 en 1910. deze zijn afkonistig uit de gemeentever-

slagen over die jaren.
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3.4.2  De betekenis van de haDen
De haven was vooral belangrijk als aanvoerhaven: suikerbieten, bouw-

materialen, cokes en kunstniest waren zaken die in grote hoeveellieden
aangevoerd werden. De industrie had dus belang bij de verbetering van
de  Roosendaalse en Steenbergse Vliet.  In 1910 verklaarde de Kamer  vati
Koophandel in haar jaarverslag zelfs dat een suikerfabriek en een suiker-
raffinaderij uit Roosendaal waren vertrokken vanwege de beperkte mo-
gelijkheden die de Vliet bood.72

De haven werd na de verbeteringen van 1914 niet meer fundanienteel
aangepast of uitgediept. WeI werden  in  de  1932  en  1934 de Havenkades
in  werkversclia ffingsprojecten verhard en verbeterd. \boral na  1950  werd
de haven door steeds grotere schepen gebruikt. Dat resulteerde in een

gehalveerd aantal scheepsbewegingen bij een ongeveer gelijkblijvend
tonnage aan vervoerde goederen. Het aantal aangevoerde tolinen vracht
overtrof vele malen het aantal tonnen afgevoerde vracht. Helaas ontbre-
keti gespecificeerde gegeveiis over de eerste helft van deze eeuw

3.5 De nutsbedrijven

3.5.1    1900-1920:  Gas-  en  watervoor:iening als  afzondertijke  bedrijven
De  nutsvoorzieningen  in de geineetite Roosendaal bestonden  tot  1920

uit eeii gemeentelijke gasfabriek en een particulier georganiseerde water-
voorziening. De nieuwe gemeentelijke gasfabriek  die  in  1889 was gereed-
gekomen kon de langzame groei van het gasgebruik goed verwerken. Maar
het aantal aansluitingen was en bleef, in vergelijking met bijv. Bergen op
Zoom,  tot  1920 in ieder geval niet hoog.73  Na de gebeurtenissen  rond  de
malversaties van directeur Schoonheyt74 was de fabriek rond de eeuw-
wisseling onder leiding van een nieuw directeur organisatorisch in rustiger
vaarwater gekomen. De gasfabriek werd voor de gemeente een bron van
inkomsten. legelijkertijd werden klacliten over straatverlichting tot een
minimuni teruggebracht.

75

Rond 1910 ecliter begonnen  bij het gemeentebestuur opnieuw klacliten
biimen te komen. De raadscommissie van het gemeentelijk gasbedrijf on-
derzoclit deze klachten, en al spoedig bleek dat er op de gasfabriek een
en  under  goed  mis  was.   In  december 1915 bracht de gascommissie  de
gemeenteraad op de hoogte, en ze gaf het advies een gedegen onderzoek

2) CARN. archief Kamer van Koophandel. jaarverslag 1910.
31) Klaver. Driestromenland,  29-30.
+ )   Ilij  werd wegens fraude met cokes veroorderld  tot  een  gevangenisstraf,  zie  ook  deel  I.)

..

')  CARN. arc·hief Kamer vati Koopliandel. jaarverslagen 1906-1915.
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in te laten stellen. De genieenteraad ging niet akkoord en ondernam Keen
verdere stappen.   In 1918 moest de gascommissie  aan  de  genieenteraad
melden dat de gasfabriek over het eerste halfjaar een verlies zou boekeii
van   f  8000.- -. Enkele niaanden later schreef  ze   onverbloenid   over   de
slechte toestand van de Gasfabriek, en over het waiibeheer van de direc-
teur Iii december  1918  werd  er  iii  de  raad  toch  besloten  tot eeti onder-
zoek.76

De uitkonisten daarvati  (febr/niaart  1919)  velden eeti  vernietigend oor-
deel over de gasfabriek: de produktie kon veel efficieiitec er was sprake
van sleclit onderhoud aan de ovcns, van lekkende buizen eii sleclit fittic-
tioiierende meters. Ook de loonkosten waren te hoog. De gemeenteraad
adviseerde iIi juni 1919 aan de directeur om zelf ontslag te nemen. Deze

had daar geen oren naai De zaak raakte daarop in een strooniversiielling.
en in haar vergadering vaii augustus 1919 werd het voorstel aangenomen
om  een nieuwe organisatie  in   het  leveri te roepen waarin gas-, water-   en
elekticiteitsbedrijf samengevoegd zotiden worden tot 66n getiieentelijk be-
drijf. De argumenten waren praktisch: de drie bedrijven samen waren
goedkoper te exploiteren dan ieder afzonderlijk. Er kon worden volstaan
met Wn gebouw, 66Ii directie en 66n administratie. De winst van het
Waterleidingbedrijf zou dan voortaan ook geheel in de gemeentekas te-
recht kunnen komen. B,rsoneel van de drie bedrijven kon onderling wor-
den uitgewisseld, wat doelmatiger en goedkoper zou zijn. Zo ontstond
met ingang van januari 1920 Gemeentebedrijven.77

De  waterleiding was sinds de aanleg  iii  1887 in particuliere handen.  Al
snel waren er ecliter veel klachten ontstaan, die rond de eeuwwisseling
aan de orde van de dag waren. Ze waren van drieerlei aard: de kwaliteit
van het water deugde niet, vooral kleuti geur en smaak veroorzaakten
veel klacliten. Wanneer er buizen waren gelegd of gerepareerd werden de

wegen niet, pas heel laat en dikwijls ook nog slecht hersteld. 16nslotte

klaagde men erover dat het bedrijf klachten van burgers en overheid niet
serieus nam.

In 1906 kwarnen gemeenteraad en waterleidingbedrij f scherp tegenover
elkaar te staan. De gemeenteraad overwoog zelfs om de concessie in te
trekken, en zij liet daadwerkelijk juridisch onderzoek doen naar de
Con)mogelijklieden daarvan. In reactie daarop liet de Maatschappij in
1907 weten, dat men een plan had ontwikkeld om de waterleiding te
verbeteren, maar dat daarvoor weI een aantal bepalingen uit de concessie

76 )   Klaver, a.w.,  29.
7.

)  Klaver, a.w.,29-30.
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zouden moeten worden veranderd. en dat bovendien de concessieperiode
met dertig jaar verlengd zou moeten worden. Een weinig aanlokkelijk
voorstel, zeker gezien de slechte ervaringen die men met de Maatschappij
had.78

De ge,iieetiteraad besloot toen om advies te vragen aan het 'Bureau
voor Staats- en administratiefrechtelijke adviezen'. Naar aanteiding van
het advies besloot  men de coiwessie  af-  eii het waterleidingbedrij f op  te
kopen. Dat bedrijf was echter totaal verouderd en het was niet mogelijk
het te inoderniseren. De bouw van een nieuw bedrijf was noodzakelijk

Fiiiaticieel  was  dit  voor de genieente een grote  last: de aankoop  van

eeii volledig verouderd bedrijf plus de inrichtiiig van een nieziw! Het voor-
noeiiid Bureau kwani i,iet een oplossing, waarbij de gemeente zonder
finalicieel risico op korte knnijii toch zou kunnen beschikken over een
waterleidingbedrijf dat aan de inoderne eisen zou voldoeii. Het bedrijf
zoit ni eigendom blijven bij de genieeiite. nmar MABEC zou liet exploi-
teren. ln het cotitract warmi bepaliligen opgenonien over de prijs en de
kwaliteit van het water terwijl bovendien was bepaald dat aansl ,ititig
van het kerkdorp Nispen in de toekomst inogelijk zou moeten zijn. Op
14  februari  1911   werd  de overeenkomst gesloten.

79

In  niaart  1914  werd  de  metiwe  waterleiding in gebruik ge,iomen.   hi
1915 werd Nispen aangesloten  op  het  net.  In  1915  werd  iIi  de  gemeen-
telijke bouwverordening opgenomeii dat iedere woning die op minder dan
20 meter van het buizennet gelegen was. daarop moest worden aange-
sloten. Dat leidde tot een enorme toename van het waterverbniik, en al
spoedig bleek dat de capaciteit van de watertoren te klein was voor dat
vergrote verbruik. De genieeiiteraad voelde er aativatikelijk niet voor om
al weer zo snel zo'n forse investering te doen. Eeii enkeliiig verdacht de
MABEG ervan, zelfs bewust een te kleine waterleiding te hebben gepland
om opnieuw aan de bollw van eeti toren te kunnen verdienen. Uiteindelijk
werd  hij toch gebouwd  en  in  1917 iii gebruik genomen.80

loch waren daarniee de problenien de wereld niet uit. De oorlog ver-
oorzaakte enornie prijsstijgiiigen. Het probleein van 'verspilling' hield de
gemoederen bezig.  In  jum  1918  kwam er zelfs een verordening  die  het
dweilen en schrobben, liet sproeien en rainmi zeinen van burgers sterk
beperkte. Een tariefsverhoging die door MABEC werd voorgesteld, haalde
het niet. (Het tarief werd bepaald op basis van het aantal kaniers in een

78)  Klaver. aw.. 39-40.
79)  Klaver. a.tv.. 40-+2.
81,) Klaver, a.w., 42-+3.
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woning en niet op liet werkelijk verbruik. Beworiers van grote huizen
betaalden  zo  aannierkelijk  meer  dan  bewoners  van  kleine  liuizen!)

I let was duidelijk dat Roosendaal niet zijn waterleiding niet erg gelukkig
was.  loen  in  1919 plannen werden ontwikkeld  om  het  gas- en elektra-
bedrijf onder te brengen in ##n Gemeentebedrijf, besloot men om ook de
waterleiding in dat bedrijf onder te brengen. R'r 1 januari werd het
paclitcontract met de MABEC opgezegd en nain de gemeente zelf de
exploitatie ter hand.81

De elektriciteitivoorzieiiitig iii Roosendaal dateerde I,iteraard geheel uit
dr  twiiitigste  eeuw.   In  de  gemeenteraadsvergaderitig  vaii 14 april   1914
werd besloteii oni een overeerikomst iriet de PNEM aan te gaan voor wat
betreft de aanleg vati eei, elektrisch Iiet eii de leveritig vaii elektriciteit.
De PNEM rekende erop in 1916 te 17111nen beginnen met de levering van
elektriciteit, iIiaar de oorlog met de daaraan verbonden schaarste en

82
du,irte van grondstoffen verliinderde dat.

hi november 1917 nam de raad daarom het besluit  oi,i een noodvoor-
ziemng aan te leggen, waarbij de elektriciteit geleverd zou worden door
zes centrales van particuliere bedrijven, die ieder een deel van de ge-
nieente van elektriciteit zouden voorzien. De zes bedrijven waren: ysfa-
brikatit PRaaymakers, JA.Laatie, de R.KBoerenbond, de Staats Spoor-
wegen, 111olenaar Van Broekhoveri eii iii Nispen Iiiolenaar Aardeit.  Na  1921
leverden in Roosendaal nog uitsluitend de borstelfabriek Vermunt en

83
PRaaymakers.

Deze tijdelijke voorzienitig vergde ee" aantrierkelijke investering door de
genieente. 18(11 besloot meti tot (leze uitgave, omdat min, met de Wiliter
iii zicht en de steeds strenger wordeiide rantsoenering van gas iii het
vooruitziclit. de verlicliting van (le bedrijven wil(le veilig stellen en daar-
mee de voortgang van de produktie.

8+

In  november  1918  kon cle eerste elektriciteit  geleverd  worderi.  Over  de
kwaliteit van de voorzie,ii,ig werd iii die dageii lieel wat afgemopperd,85
en die verbeterde pas toen  dr  elektriciteitsvoorziening  iii  september  1922
door de PNEM werd overgetic,Iiieii. hi Nispeii gebetirde dat pas iii iiiei
1924. Bij de overgai,g naar de PNEM werd. zoals liet oorsproiikelijk in

81 ) Klaver. a.tv.. 42-+3.
82) Klaver. (1./1'. 49-50.

111 ) Klaver. a.u'.. 50-,51.
8+)   Klaver. a.w.  50. (Ilet lijkt overigens ren  wat  overtrokkeit aaitcloende  argumentatie.  wanneer
men haar betrekt op de industrifle bedrijvigheid van die dage,i )
43)   Zie hien·oor bijna wekelijks De (ir(Andu'et uit die periode.
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de bedoeling had gelegen, een ondergronds liet aangelegd. De boven-
grondse noodvoorzienitig werd daardoor waardeloos. Daardoor werd er in
drie jaren 230.000 gtilden op afgeschreveti, terwijl bovendien nog eens
130.000 giilden in het ondergrondse net moest wordeli grinvesteerd.86

3.5.2     1920- 1947:     (kis-  elektriciteits-  en  watervoorziening  als  gemeentelijke  bedrijven

\Tanaf 1920 werkte de gasfabriek efficiiinter: prodtiktie. witist en aan-
shiitingen stegen. terwijl de prijzen daalden. 'loch was er aan het eiiid
van de twintiger jaren op,iieuw sprake van inalversaties door de directeuiz
die priv6 handelde in cokes. De gemeenteraadsleden Vos, Konings en Ver-
heyen hadden dit moeteii onderzoeken niaar hadden nomt verslag uitge-
1}racht. Pikant detail  is  dat  er  ook  kolen werden geleverd  aan de mdk-
fabriek Het .\,ikex mi dat Vos daarvan bestuurslid was. Hij moet dus van
deze leveranties geweten hebben. Uiteindelijk werd er met de directeur
een   regelii,g  getroffen:   hij   inoest 6750 gulden tenigbetalen  en  werd  te-
riiggezet  tot  de  laagste  salarisschaal  iii  zijii  futictie.87  hi  1933  werd  een
gashouder vergroot  van 600 naar 1100 m).  De winsten daalden  iii deze
periode. ei, soms werd zelfs verlies geleden. Dat werd inede veroorzaakt
doordat veel bedrijveri en particulieren gebruik gingen maken van elek-
triciteit in plants vaii gas.

Tegelijkertijd was en bleef er forse kritiek op de bedrijfsvoering. 7.0 werd
wei verdiend op de gasleveranties aan kleinverbruikers, inaar werd er
verlies geleden op de leveranties aan geineentelijke instellingen, het lyce-
uni en het bedrijfsleven.

88

in 1933 discussieerde   de   raad  over  de   eventuele  overschakeli,ig  naar
mijngas. dat van de Nederlandse Staatsmijnen betrokken zou kiiniien wor-
den. Men besloot dit niet te doen, omdat het voor zeventien werknemers
ontslag betekende, en  oindat  het  ce,i  kapitaalsverlies  van  180.000 gtilde i
met zich mee zou brengen.

89

86)   1<laver. am·  32
8' )  C.<liN. geli,pentearchief 1917-19.35. gempenteraacistiottilen 28-2-1929.
lili

) Klaver. a.w.. 31-32.

89 )   Klaver· CE.W.' .J2.
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Overzicht   6.     1 ru,armi,igspenetratie:    percentage   woon-   en   werkruimles   dat   werd  per-

warmd met behulp van gas 1965 - 19Th.

Jaar percelitage

1968 +5.8

1969 57.3

1970 70.7

1971 78,7

1972 88,4

1973 91.+

197+ 92,3

1975 93.8

1976 93.9

1977 95.9

1978 96.1

Bron: Driestromenlatid

Overziclit 7. De gasproduktie c.q distributie, gasprils, aantal (tanstuitingen en bet
aantal woningen in Itc,osendctal 1900-1970

jaar produktie prijs lengle mu,it- andere totaal totaal

liclitgas hfdb.ilet   nieters aanslui- aa,is|ui- wonin-
tingen tingen geii

1900 236.160 0,07 2.692

1905 526.560 0,07             ----             710

1915 1077.175 0,07 203 1.162 1.363

1920 938.933 0,18 15,6 32+ 1.190 1.514 3.496

1925 1291.710 0,13 632 1.287 1.919

1930 1205.383 0,11 22,9 927 1.272 2.199 4.582

1935 1276.357 0,11 30,2 89+ 1.186 2.080

1940 1399.222 0,11 32,+ 1.371 1.122 2.493

1945 1229.600 0,12 34,6 2.175 907 3.082 5.69+

1950 3867.699 45.6 4.883 6.669

1955 6476.974 0.18 52 2.397 6.378 7.585

1960 8102.06+ 0,19 65.3 1.546 6.+17 7.963 9.220

1965 11.217.095 96.3 9.915 11.198

1970 35.402 182 1+4 12.290   12 648

1973 77.928.709 0,29 290 16.23+ 13.902

Bron: jaarverslagen gemeentebedrijven.
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7-jdens de oorlogsjaren  werd de fabriek zowel  in  1940  als 1944 zwaar

beschadigd.  Ze  werd  in  1946  en 1947 hersteld.  Na de oorlogsjaren  nam
de produktie van gas enorm toe. Niet alleen de bevolkingsgroei, maar
met   name  ook de industrie veroorzaakten cen grote vraag.   In   1947  en
1948 werd duidelijk dat de Philipsvestiging zoveel gas nodig had, dat
men dat met een eigen (nieuw op te zetten) gasbedrijf nooit rendabel
zou kunnen leveren. Omdat Philips als voorwaarde voor vestiging echter
een onbelemmerde en voldoende aanvoer van gas had geaist, heeft dat
de beslissing Om over le gaan op mijngas aanmerkelijk versneld. Vanaf
16  maart 1949 leverden de Staatsmijnen   het   gas. De gasfabriek  werd
gesloten. Het Cemeentebedrijf distribueerde nog slechts. 90

Halverwege de jaren zestig  werd liet gasnet geschikt gemaakt  voor  aard -
gas. De vele gezitinen die nog een kachel stookten, gingen bij die gele-
genheid massaal over vaii de omslachtige kolenverwarming naar de ge-
rieflijke    gasverwarmitig.     In    1968    was    de ombouw voltooid.    In    de
buiteiigebieden, waar de aansluiting op het aardgasnet maar traag tot
stand kwam, bleef stoken op aardolie liet enige alternatief.

Vanaf 1968 leverde het Casbedrijf ook gas aan een groter aantal buur-
gemeentes. Sinds de jaren vijftig waren dat al Oud-Gastel en Etten-Leu4
maar nu kwamen daar Zevenbergen, Steenbergen, Stampersgat en
Nieuw- en Oud Vossenieer bij.91

Bij het waterleidingbedrijf waren in april 1920 de capaciteitsproblemen
opgelost en kon het schrobverbod worden opgeheven. De watervoorziening

verliep zonder klachten en het aantal abonnees breidde zich gestaag uit.
Veel van de oude waterleidingen werden in de jaren dertig middels werk-
verschaffingsprojecten verbeterd. (overziclit 45) Het sterk groeiende ver-
bruik eind jaren veertig maakte uitbreiding van de capaciteit dringerid
noodzakelijk.  In  1949  werd deze gerealiseerd:2

lot   in   1952   was het bijna onmogelijk   om   de   buitengebieden   op   de
waterleiding aan te sluiten. Maar in dat jaar besloot men jaarlijks 5000
gulden te reserveren voor de aansluiting van onrendabele projecten. Dit
bespoedigde de aanleg van waterleiding  in de buitengebieden.   In  1963
werd, met de aanleg van dd 3500 meter lange buis in de Vaartkant en
de Nispense At:literhoek, het plan in zijn eindfase gebracht. Er resteerden
toen nog 60 percelen zonder aansluiting op de. waterleiding. 93

9' )   Klaver, a.w., 34
91 )   Klaver. aw.· 32-36.
92

) Klaver. a.w..46.
9:3

)  Klaver. a.w.. +6.
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Overzielit 8. De waterproduktie. de lengte van het buizennet, het ciantal ciansluitingen
en het aantat woningen 1910-1970

Jaar proilitktie iii kii).lengte aantal aaiital

"13 bilizennet aa,isluitingen wo,imgoi

1910 199.603                      7               1.048
1920 281.9:18                  29 2.36+ 3.496

1925 244.753                    '/             2.92,3

1930 347.781 33,5 3.362 4.582

1935 316.187 329 3.919

1940 429.20+ +3,9 1.641

1945 596.459 46.1 4.9+3 5.69+

1950 865.090 57,8 6.080 6.669

1955 1337.+08 68,1 7.370 7.585

1960 1938.845 121,6 9.475 9.220

1965 3045.788 173,0 11.584 11.198

1970 4077.894 211,0 13.950 12.648

1975 3658.799 7 17.358 15.902

1980 3456.091 290 20.050 18.428

Brori: jaarverslagen geineetitebedrijven

In 1960-61 waren opnieuw belangrijke uitbreidingen noodzakelijk  om
aan de sterk groeiende vraag te voldoen. loen werden, naast de aanpas-
sing van de technische voorzieningen, ook nieuwe bronnen aangeboord.
Deze investeringen noopten de gemeente tot tariefsverhogingen, en bij
deze  gelegenheid  werd  per  1  januari  1965  ook de sterk verouderde  ta-
rievenstructuuX gebaseerd op het aantal vertrekken, die nog uit de be-
ginjaren van de waterleiding stamde, aangepast.

9+

Bij de verdergaande elektrificatie in de jaren dertig maakte men voor
de buitengebieden nog uitsluitend gebruik van bovengrondse leidingen.
Tussen   1937   en   1947   werd het bovengronds elektriciteitsnet   niet   meer
uitgebreid, crisis en oorlog maakten het materiaal schaars en waarschijn-
lijk legde men zijn prioriteit bij het op peil houden van de elektriciteits-
voorziening  in de binnenstad.  Na  1947  nam  men de verdere ontwikkeling
weer  ter  hand  en  met de elektrificatie  van De Rietgoor  werd  in  1952  de
elektrificatie van de gemeente zo goed als voltooid.95

91)  Klaver. a.w., 46.
95)  Klijper. a.w.. 33-54.
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Overzieht 9. De elektriciteitsafname in Roosendaal, de tengte van het ondergronds en
borengronds net, het aantal aanstuitingen in Roosendciat en aantal woningen in Roos-
endad 1920-1970

jaar KWL inkoop letigte lengte totaal totaal

ondergrowls hovengron(is aarisluitingen
Ilet Ilet

1925 220.462 33.5 km 907

1930 616.192 +0.3 10,8 km 2.258 4.582

1935 1.257.038 +7,5 29,5 3.663

19+0 1.917.921 56.0 29.5 4.71+

+ 850 SS

1945 1.931.360 61,2 29.5 5.133 5.694

1950 6.250.225 88.1 45.2 6.599 6.669

1955 9.150.080 108.0 66.0 8.084 7.585

+ 346+  NS

1960 17.+10.345 141.2 71.5 9.792 9.220

+6963 NS
1965 34.323.768 248.2 67,7 11.846 11.198

1970 68.7+4.610 +56.9 56,9                          7             12.648
1975 103.255.775        7           ?               +       15.902
1980 138.318.900 589.1 5,5 19.557 18.928

Bron: jaarverslagen gemeentebedrijven

III  1972  werd  door  de  gerTieenteraad  een  plan  aangenomen tot sanering

van   het   bovengrondse   net.   Op   dat   moment   moest nog vijftig kilometer
kabel vervangen worden door ondergrondse kabels.  Iii  1984 werd  dit kar-
wei voltooid. 96

% 4. Samenvatting

In het gebruik van de ruinite deden zich pas grote veranderingen voor
vanaf ongeveer  1960.  Voor  die  tijd  liep  weliswaar het percentage woeste

groiid iets terug en het percentage benodigd voor wegen en spoorwegen
iets  op,  maar  het  grote   areaal  aan cultuurgrond bleef  tot  even  na  1960
nagenoeg ongewijzigd. Na die tijd begon de grote bouwproduktie met de
plannen Westrand  en  Kroeven.  eti  kwaiii  ook de uitbreiding  van  de  in-
dustrieterreinen  tot  stand.

96) Klaver. a.u·.. 54
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Plamii:itige  otitwikkeling e,1  differentiatie  van  de  ruinite  was  tot  1933
iii Roosendaal niet gebruikelijk. Voor zover er plantien ge,iiaakt werden
betreffen(le de stadititbreiding, gebeurde dit volledig ongecourdineerd door
particulieren middels de zoge,iaanide strateiiplan,irn. Onder druk vati
(;.S.   kwam  iii   193:3  een  uitbreidings-   e,i  bestemniingsplan  voor  de  kotii
tot staiid, zodat de invullitig van de r„itiite daar iii ieder grval  op  plan-

Iiiatige wijze verliep. Die itivulli,ig was in eerste iristaritie gericlit op be-
bouwing van de opeii terreiiirii iii cir koni zelf. op het aanleggen van
recreatief groen. het verbetereii van de verkeersdoorstrotiiitig en op het
vastleggeti van de besteni,iiitig Vall lirt al bestaaiide iticitistrieterreiti.

litsseii  1945 eii  1960 werkte  iiien  tiiet  partiele uitbreidiiigsplatine,i.  Die
waren vooral geric·lit op womi,gbouw. niaar ii, het verle,igde daarvati
werdeii ook wiiikels. sc·liole,i, kerke,i eii groe,ivoc,rzieningeti ge ,laiid.

In  1960  kwani  pen  uitbreidingsplail  tot  staiid.  Iii  deze  pla,itieii  wer(le,i
naast witikelcentra, scholeti eti groetivoorzieii,iigen ook itigrijpeiide ver-
keersvoorzieningen, nieziwe incllistrieterreitien e,1 recreatieve voorzieitili-
gerl  Opgellumen.

Het proces van coticentratie vai, de bevolking iii de kern begon al vroeg
in de eeiiw. iii eerste instantie vestigde de bevolkingsaaiiwas zich iii de
kern en bleven de buurtschappen  in stand.  Na 19+7 breidde de kern zich
uit  tot  over de verschillende buurtschappen  heen.  Het proces was in  1971
met een bevolkingsconcentratie van 93% iii de kern nog niet helemaal,
niaar   wel goeddeels voltooid:   in   1990   zou   het   nog   opgelopen   zijn   tot
97%. Nispen wist zich ali enige andere kern naast Roosendaal te hatid-
liaven.

Het  wegennet  oi,derging  tot  1930  nauwelijks verandering Daariia  werd
liet door het toeneinende en steeds Trieer gemotoriseerde verkeer zwaar
belast. Daarop was het niet berekend. Dat maakte het werken aan de
wegen noodzakelijk. De nadruk lag daarbij niet zozeer op uitbreiding als
op verharding en verbetering. Uitbreiding van het wegennet kwani vooral
tot stand in het kader van Rijks- en Provinciale wegenplannen. Verbete-

ring, dat wil vooral zeggen verharding en verbreding, vond vooral plants
under genieentelijke regie. Daarbij werd veel gebruik geniaakt van werk-
verruimende en werkverschaffende maatregelen. Na de Tweede Wereld-
oorlog verschoof het accent al snel van aanpassing van bestaande wegen
naar het aanleggen van nieuwe verkeersvoorzieningen.

De Spoorwegen kregen in de twintigste eeuw geen nieuwe verbindingeti
, iet  Roosendaal.  Wei werden station e,1 rangeerterreinen tussen  1906  en
1910 belatigrijk uitgebreid. Het aantal reizigers steeg vooral na 1945 fors.
Het aantal toniien afgehandelde goederen steeg vooral tussen 1920 en
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1937.  Na  1945  zijn er geen cijfers meer beschikbaar over de afgeliandelde
goederenstromen. Roosendaal was vooral van betekenis als aankomststa-
tion voor goederen. De relatie tugen spoorwegen en gemeentebestuur was
wat de gemeente betrof niet erg gericlit op optimalisering van de betrek-

kingen. Het gemeentebestuur handelde zeer formeel en bood de spoor-
wegen nauwelijks faciliteiten.

De stoomtram die in het begin van de eeuw een belangrijke functie had
gehad verdween halverwege de dertiger jaren. Het goederenvervoer werd
overgenomen door vrachtwagens. bet reizigersvervoer door de autobus.

Voor zijn verbindingen over het water was Roosendaal in deze hele pe-
riode afliankelijk  vaii  de  Roosendaalse en Steenbergse Vliet   lot  1908 was
hierop alleen zeilvaart toegestaan. Daarna mocht ook inet stoom- en die-
selschepen worden gevaren. hi verband met dit besluit werden haven en
sluizen  iii   1914   uitgediept eii aangepast. Het waterpeil  was toen echter
voor de scheepvaart nog te laag.  In 1919 werden voor het eerst platii'en
ontwikkeld voor een Mark-\lietkanaal. Dat kanaal kwam er toen niet, liet
zou pas iii de tweede helft van de zeventiger jaren in liet kielzog van de
Deltawerken gerealiseerd worden. De haven was vooral van belang  als
aankomsthaven. Hoewel de haven sinds   1914 niet essentieel  werd  aan-

gepast. werd ze toch door steeds grotere schepen bezoclit. Daardoor ver-
minderde het aantal scheepsbewegingen aanzienlijk

De  nutsvoorzieningen   in  de  gemeente  Roosendaal  bestonden  tot   1920

uit een gemeentelijk gas- en een particulier geexploiteerd waterleidingbe-
drijf. Een gemeentelijke elektriciteitivoorziening was er tot dan toe niet
Het gemeentelijk gasbedrijf kampte eigenlijk al sinds zijn bestaan regel-
iiiatig met een frauderend en/of disfunktionerend management en een

weinig optimaal produktie- en distributieproces. Het waterbedrijf func-
tioneerde  evemmii  goed:   het  leverde soms slecht  en  soms te weinig water

Naar aanleiding van kritische vragen die ontstonden bij de organisatie
van de elektrificatie van de gemeente werd besloten om de gasfabriek
drastisch te reorganiseren, het waterleidingbedrijf op te kopen en elektri-
citeit te betrekken  via  de  PNEM.  De drie voorzieningen werden  in  1920

samengevoegd in 'Cemeentebedrijven', later GEWB, Gemeentelijk Energie
en Waterbedrijf

lot  1947  produceerde  men zijn eigen gas. daarna scliakelde  men  over

op  mijiigas.  Na  1947  werd  er  nog  slechts  gas  gedistribueerd.  De  omscha-
keling op aardgas begon halverwege de jareii zestig en werd voltooid in
1968. Vanaf de jaren vijftig levercle het gasbedrijf ook gas aan Oud Castel
eri  Etten-Leu[  Na  1968  werd die regionalisatie doorgezet  met  levering
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aaii Zevenbergen. Steetibergeii, Stanipersgat en Nieuw- eii Oud Vosse-
IIleer

Het aantal aansitiititigeii op het gas- water- en elektriciteitsnet nani
gestaag toe. Crosso  modo  kan  men  stellen  dat  omstreeks  1960  de  laatste
huishoudens -behou(lens die in de buitengebieden- op gas. water en elek-

triciteit waren aangesloten. De toenemende i,idustrialisatie veroorzaakte
niet naine na de twee(ie wereldoorlog een geweldige toetiatiw van zowel
gas- elektriciteits- eii waterverbruik.
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HOOFDSTUK 111

DE.  DENIOCRAFISCI IE OPBOUW

4 1. Inleiding

Bij ren dorp detiketi we aaii ren kleine. overzichtelijkr. vrij stabiel sa-
meiigestelde bevolkiiig, clie veelal alleen door geboorte-aanwas groeit. Bij
eeli stad hoort iii iecler geval een omvaiigrijke bevolking die over hit
algeiI,een sterk groeit doorciat er iiaast liet grboortedccrres ook ecn Ili,ik
vestigingsoverschot is.

Roosendaal was iii irder Meval een sterk groeir,ide gemeenscliap. Dit
lic,ofdstuk besteedt daarotii vooral aandacht aaii de onivang. de grori e,i
de sanienstelling vaii de bevolki,ig

Het is iii liet kader vati het onderzoek „iii belatig te weten lioc· de
1}evolkingsgroei tot staiid kwa,il. ILi,s het vooriianielijk Ten gevolg vati
hogere geboorteii<·ijfers. lagere sterftecijfers, dati wei een coinbiiiatie liier-
vaii? Of moete,i we welliclit incer deiikeii aan *771 groei onidat vele iliellw-
koniers zich in Roosenciaal vestigdeii? Ell Op Wat voor menseii oefe,ide
Roosendaal dan zo'11 aatitrekkingskracht Iiit? E.11 wie vertrokken er?

\brvolgens is het vaii belang goed te kijkeii iiaar de samenstelling vati
cle lievolking.  1 ioe was de  leeftijdsopbouw.  de bitrgerlijke  staat?  Hoe zag
het  huwelijkspatroon eruit? Waren  alle Roosetidalers katholiek?  Wat  (le-
den   ze   voor   de   kost ?   Kon(leti  ze  daart,iee  ren   fatsoenlijk   inkoinen   ver-
wervell?

§ 2. Aantatten en groei

2.1 Groei

hi de eerste helft  van de  19e ecuw was de  Roosendaalse bevolki,ig niet
gemiddeld 0,6% per ticiijaarlijkse periode gegroeid. In de tweede lielft
van de negentiende ee,iw  was het groeipercei,tage gestegen tot  1,6% ge-
middeld. Dit groeiproces versnelde zich in de twintigste eeuw. Aisseii  1900
en 1980 groeide de bevolking  iii  een  constant  eti  gelijkmatig  tellipo  vall

geniiddeld 1.7% per jaa[ Slechts Wii penode vormcle hierop een uitzon-
dering.  nl.   de  periode  ttissen   1920  en   19: 0. De groei was toeti  0,8%
voornanielijk ten gevolge  van  flitike  vertrekovers<·hotteti.   (overzielit  10)
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De groei kwani tot statid door emi combinatie van geboorteli- en ves-
tigingsoverschotteli. Ceboortenoverschotten speelden daarbij ecliter tot
1970 veruit de belangrijkste rol. (grafiek 5)

Overzieht   10.    Procenttiele   bet,c,lking.sgroei   in  tienjacirlijkse  gemiddelden   1 599- 19'10.

jaar aalital mwoliers groei m %

per 1 januari t.o.voorg.pe[

1899 13.720 1,9  (1889)

1910 16716                     1.8

1920 20.282                          1,91

1930 22.030                                 0.8

19+0 26.116                                 1,7

1950 31.210                                        1.8

1960 :18.186                                    2.0

1970 45.935                                    1.9

1980 54.838                                        1.8

1990 60.206                                 0.9

Bron:  bevolkingsregisters
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Crafiek 4: Aantal inwoners 1890-1980

9   Dit  (·ij fer geeft een verteketid beeld. gezien  het feit dat  in  1920 wei de meeste,  maar nog niet
alle Belgische pluchtelingen weer vertrokken waren.
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Grafiek 5: Ceboorte + vertrekoverschot per duizend in 5-jaarlijkse gemiddelden

2.2 Ceboorte en huwelijksvruchtbaarheid

Omdat de ontwikkeling van het geboortencijfer nauw samenhangt met
het patroon van huwelijkssluititig en huwelijksvruchtbaarlieid zullen beide
zaken in deze paragraaf in hun onderlinge samenliang worden behandeld.

Nederland kende vanaf de  17e  eeuw  het agrarisch-ambachtelijk patroon
van huwelijk en voortplanting. Dit patroon kenmerkte zich door een hoge,
SOINS relatief zeer hoge huwelijksleeftijd, door een hoog percentage man-
nen en vrouwen dat nooit trouwde, en door een vrijwel onbeperkte voort-
planting in liet huwelijk. Het kwam tot ontwikkeli,ig in een maatschappij
die economisch gezien vooral bestond uit kleine, zelfstandige bedrijven in
landbouw en nijverheid. Bedrijfshuishouding en gezinshuishouding vielen
samen. Van een liuwelijk kon pas sprake zijn wanneer de man het bedrijf
van zijn ouders kori overizemen, dan wei op een andere manier in staat
was zelfstandig eeti gezin te onderhouden. Het stelsel was er in de eerste
plaats op gericlit liet aantal huishoudens te beperken, en het beperkte zo
indirect het aantal geboorten.2

2 )  Hofstee, Aorte demogrq#sche geschiedenu, 13-20.
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In een industriiile samenleving, waarin het merendeel der mensen voor
zijn bestaan loon-afhankelijk is en blijft, mag men veronderstellen dat
een dergelijk stelsel verlaten zal worden. Binnen het moderne huwelijks-
patroon kent men geen beperkingen ten aanzien van het aantal huwenden
of de huwelijksleeftijd, anders dan de wettelijke minimum-leeftijd. Anti-
conceptie binnen het huwelijk is de moderne manier om liet kindertal te
beperken. Deze laatste metliode heeft echter het nadeel dat ze op prin-
cipiole gronden wordt afgewezen door de R.K.Kerk, een omstandigheid
die in het katholieke Roosendaal beslist voor een groot aantal mensen van
belang was ten aarizieii van hun gedrag in deze.

Wanneer we proberen te achterhalen of in Roosendaal aan het begin
van deze eeuw het agrarisch-ambachtelijke huwelijkspatroon nog opgeld
deed en of en wanneer het veranderde, is een micro-benadering van 8-
dividueel gesloten huwelijken nauwelijks werkbaar. De cijfers die verza-
meld werden bij de verschillende volkstellingen kzinnen ons ecliter een
macro-beeld verschaffen.

De huwelijksvruchtbaarheid kan aanwijzingen verschaffen over de mate
waarin men het aantal geboorten binnen het huwelijk bewust beperkte.
Het aantal wettige geboorten wordt dan gerelateerd aan het aantal ge-
huwde vrouwen  in de leeftijdscategorie  van  15-45 jaar.  Volgens  een  stel-
ling in een studie van Buissink is een huwelijksvruchtbaarheidscijfer van
340 promille de benedengrens van natuurlijke huwelijksvmchtbaarheid.
Lagere cijfers duiden volgens hem op geboortenbeperking binnen het liu-
welijk.3 In Roosendaal kimnen  we  dan  vaststellen  dat  in  1899  nog  geen
geboortenbeperking binnen het huwelijk plaats   vond,   dat   dat   in   1947   al
enigermate het geval was, en in 1971 in sterke nlate. (overzicht 11)

Overzieht  11.    ()ntwikkeling  van  de  huwelijksvruchtbaarheid  1 899- 1970

Jaar aantal aantal gehuwde huwelijks-
+

geboorten vrouwen vruchtbaarlieid
15-45 jaar

1899 488 1259 387,6

1947 805 3469 225.5

1960 835 5269 158.5

1971 801 6655 120,+

Bron: CBS volkstellingen, geboorteregisters.

')    Buissink, De ana(rse van regionale verschillen  van  huu,el(/ksvruchtbaarheid,  342.
4)   Het  aantal geboorten  is een gemiddelde van vier jaren rondom het volkstellingsjaar.
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Overzicht 12. Burgerlijke staat in % van de mannelijke en vrouwelijke bevolking, alsmede de mascu-
tiniteitsindex 1899-1990

1899 1909 1920 1930 1947 1960 1971

mase. 96 96,2 96,2 96,5 99,1 100,1 99,9
index m v m v m v m v m v m v m v
0        65,3  4,4 64,5 63,5 62,7  62,2 60,9  61,0 57,5 55,8 52,8  49,9 49,8  44.2
h       31,6 30,3 32,7 31,5 34,4  33,0 36,2 34,7 39,5 39,1 44,7 45,0 49,9  49.3
w          3,0   5,2   2,8  4,9   2,9    4,8 2,8 4,2   2,6   4,9 2,2 4,8   1,8    6,3

g           0,0   0,0   0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,2   0,2 0,2 0,3   0,4    0,5

totaal 99,9  99,9 100    99,9 100 100 99,9 100,1 100 100 99,9 100 99,9 100

Bron: CBS Volkstellingen
m=mannen, v= vrouwen, 0=ongehuwd, h=gehuwd, w=weduwstaat, g=geschei(len.

Het grote aantal ongehuwden moeten we op die manier ook terugvin-
den. evenals de relatief hoge huwelijksleeftijd. Iii de overzichten twaalf
en dertien zijn deze gegevens verzameld.

Uit overziclit twaalf blijkt al duidelijk dat liet aantal personen dat ge-
huwd of gehuwd geweest was. in de loop van de tijd sterk opliep. lot eii
met  1947  ging  dit iiog betrekkelijk langzaam. daarna verliep de ontwik-
keling veel snelle[ De vraag of men ook jonger ging huweii, vindt in
overzicht dertien zijn bevestigend antwoord.

Duidelijk blijkt dat rond  1900 het aantal persotien dat iii de gelegenheid
was eeii gezin te stichten. in verliouding tot het huidige, laag was. Slechts
39%  van de mensen tussen   15  en  45  jaar was gehuwd. Dat betekende
dat 61% vati de personen in die leeftijdsgroep vrijgezel was, en dat sexueel
verkeer voor lien fornieel taboe was. Dat dit tot spanningen geleid irloet
hebben, is zeke[ al is dat natuurlijk in geen enkele statistiek tertig te
vindeti.

De leeftijd waarop Ine,1 huwde was relatief hoog, zij het dat die voor
inannen mi vrouwen verschillend lag. Van de 20-24 jarigen was bij de
mannen nauwelijks acht procent getrouwd, van de 25-29 jarigen slechts
38%. Dat betekent dus dat troilwen rond of na je dertigste voor mannen
heel gebruikelijk was.  rotiwen trouwden iets eerder: van alle 20-24 ja-
rigen was negentieti procent getroziwd, en vati de 25-29 jarigen was dat
ruim de helft. De huwelijksleeftijd voor vrouwen lag daarinee oligeveer

vijf jaar eerder dan die voor niannen.
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Overz,cht 13. Perfentage gehititicien, geselieidenen en wechiu,nacirs/wediticen van 15-45

jaar   in   %  per   kftijdsgroep   1 599- 19:1

Iftki. 1899 1947 1960 1971

Ill                  v                ill                  v                111                  v                 Iii                  v

13-19 - 1,+ 5.7 0,4 3,6 (3.5 4.6

20-2+ 79 18.8 17.5 25.5 30.2 40.9 17.3      +0,9

25-29 38.1 50.8 +3,1 56,5 67.0 847 77.7 89,5

30-34 69.2 66,1 7+.8 75.6 88,6 88.9 89,6 92.1

35-39 73.6 803 83,7 7+.6 90.6 89.7 9(),+ 91.+

40-4+ 81.3 78.7 82.3 83.2 91,7 87.() 91.8 89.1

tc,t.ni-\· 39.3 305 +:1,6 49.0 57.5 64.5 59,+ 65.9

Tot. gemidd. 38,9 46.3 60.9 62.6

Broii: (:BS Volkstellingrii
111
- niannen, v=vrouweii.

Helaas hebben  we  van de jaren  tusseil  1899  en  1947 geen gespecificeerd

cijfermateriaal beschikbaar. en kunnen we niet zieti hoe de ontwikkelingeii
rond de huwelijksleeftijd zich iii die tijd hebben voltrokkeii. Bij de volks-
telling  van   1947  was het beeld  in zijn totaliteit ten opziclite  van   1899

duidelijk verschoven in de richting van het moderne patroon. Met nanie
het aantal gehuwden in de leeftijdscategorie 20-24 jaar was toegenomen.
Vrouwen trouwden nog steeds een paar joiiger dan de niannen. Het aantal
gehuwden in de leeftijdsgroep  15-44 jaar was  nog aan  de  lage  kant:  46%,
al  is een verschil  van  7% ten opzichte  van 1899 natuurlijk toch aanzieii-
lijk. Die ontwikkeling £91 verklaard wordeti uit het feit dat arbeiders en

personen uit de laagste maatschappelijke klassen cercler het agrarisch-
anibachtelijke huwelijkspatroon doorbroken zullen hebben dan de overi-

gen.'i

Spectaculaire verschillen zijn er wanneer we de volkstellingen van 1960
en 1971 vergelijken  met  die  van  1899.   Het aantal gehuwden tussen  15
en 44 jaar steeg tot royaal boven de 60 procent, en ook de huwelijks-

leeftijd daalde  fors.  Van de mannen  iii  de  leeftijd  20-24 jaar  was  in  1960
30% getrouwd, en van de vrouweii was dat zelfs ruim 40%. Toch kon
men  bij de telling  van   1971 de eerste tekenen  van  eeii  iiieuwe  treiid  al
zien   verschijnen: niannen gingen   weer op latere leeftijd trouwen.   Hun
aantal gehuwden daalde zelfs spectaculair.

 )  ilofstee, a.w., 43.
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De  ontwikkeling die de tellingen  van  1960 en  1971  liet zien hield  nauw
verband met de grote verschuivingen die zich in de zestiger jaren ten
aanzien van huwelijk en sexualiteit hebben voorgedaan. Twee elementen
in combinatie hebben daartoe vooral bijgedragen. Het beschikbaar komen
van de anticonceptie-pil (1964) ontkoppelde sexualiteit en vruchtbaarlieid
op een manier die voor velen gemakkelijk te hanteren was. Maar vooral
de mentaliteit veranderde. De kerk verloor veel van haar invloed op het
dagelijks leven der katholieken, waardoor anticonceptie algemeen geac-
cepteerd werd.

Kijken we naar de geboortencijfers dan zien we dat deze gedurende de
gehele eeuw een dalende lijn vertonen. In totaal ging het geboortencijfer
tussen   1900   en   1990   van   ongeveer   36   promille naar ongeveer twaalf
promille. Dat gebeurde evenwel niet iii een gelijkniatige beweging. Crafiek
zeven laat dat duidelijk zien.

Rond 1905 zette een duidelijke daling  van  de gehoorten  iii, die voort-
duurde  tot  1935.   Dan  zieii  we een scherpe stijging  tot 1945, waarna  de
dalende tendens  die  al  vddr 1935 waargenomen kon worden,  zich  onge-
veer in hetzelfde tempo voortzette. Onistreeks  1965  wei-d  het  geboorten-
niveau  van  1935 weer bereikt. De daling zette zich daarna versterkt  door
tot  ongeveer  1980.

Los van iedere context geven deze cijfers relatief weinig informatie
Daarom zijn in grafiek zes de geboortencijfers van Roosendaal vergeleken
met die van Noord-Brabant en Nederland. Het betreft hier vijfjaarlijkse
gemiddelden.
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Crafiek 6: Vergelijking geboortecijfers, vijljaarlijkse gemiddelden 1900-1975
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Crafiek 7: Ceboorte  en  sterfte  per ditizend 1900-1980

In combinatie met de bevindingen betreffende het huwelijkspatroon.
kan men de geboortencijfers als volgt verklaren: de daling der geboorten
die in Nederland en Brabant al vanaf het laatste decennium van de ne-
gentiende eeuw optrad, zette  iii  Roosendaal  pas  rond  1905  iii e.11 voltrok
zich in een gelijkmatig tempo tot 1935, waarna het geboortencijfer sterk
steeg. De stijging  in het geboortencijfer  tussen  1935  en  1965  werd  ver-
oorzaakt doordat grote groepen het agrarisch-ambachtelijk huwelijkspa-
troon doorbraken zonder het moderne huwelijkspatroon al volledig te ac-
cepteren: zij gingen wel op jonge leeftijd trouwen, maar bleven in grote
meerderlieid vasthouden aan een onbeperkte voortplanting binnen het
huwelijk. Het feit dat Roosendaal bijna geheel katholiek was, en de ka-
tholieke leer zeer gekant tegen geboortenregeling, was daarvan zeker een

belangrijke oorzaak.
Vanaf 1965 vertoonden de geboortencij fers een sterke daling. Dit wijst

op de voltooiing van de transformatie tot het modern-industriele patroon

van huwelijk en huwelijksvruchtbaarheid. Nadat eerder reeds de huwe-

lijksleeftijd daaide en het aantal gehuwden steeg, werd nu ook de ge-
boortenregeling binnen het huwelijk algenieen gebruikelijk.

locli  laat de vergelijking  van de geboortencij fers  ons  met een vraag
achte[ Het Roosendaalse geboortencijfer daalde aanmerkelijk sneller dan
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het Brabantse gemiddelde,   niet name tussen   1905   en 1930. Daarna
scho,imielde het nieer rondom het Nederlandse gemiddelde dan rond het
Brabantse. De vraag dient zich aaii lioe dat verklaard kan worden. Een
shiitend antwoord vergt diepgaander onderzoek dan binnen dit kader mo-
gelijk is. Alaar uit de hier verzamelde gegevens blijkt dat het huwelijks-
patroon tussen  1899 en  1947  nog niet ingrijpend veranderde. Waarscliijn-
lijk is het snel dalencle geboortencijfer voor eeii groot deel veroorzaakt
doordat bij grote groepen van de bevolking het traditionele huwelijkspa-
trooti. waarin mcin hetrekkelijk laat trouwde. lang intact gebleven is.

2.3   Sterfte

Het  sterftecij fer voor Roosendaal daalde tussen  1900  eii   1970  vati  36
iiaar  twaalf  promille. hi feite  werd deze daling gerealiseerd tusseti  1900
en 1950. (grafiek zeven)   ie in detail  naar de Roosendaalse cijfers kijkt,
ziet dat echt grote pieke,i zoals die vroeger weI werden veroorzaakt door
iriisoogsten en epidemieen, vrijwel ontbreken. WeI Wner mde periode
tot   19+5 nog enkele grotere fluctuaties. De oorzaken daarvan   zijn   voor
een deel goed te achterlialen, eii geven meteen ook aan dat men nog
steeds kwetsbaarder was ten opziclite van ziekten eti afwijkende klima-
tologische onistandighedeti dan vandaag de dag.

iii  1911   maakte  het  (:BS bijv gewag  van een ongemeen grote zuige-
liiigensterfte vanwege de hete zoiner.6 Dat was ook in Roosendaal het
geval. Er stierven  toen   108  zuigelingen,  iii  het jaar daarvoor en daarna
resp.  56  en  52.  In  1918  heerste er Spaanse griep, waaraan velen  over-

ledeti. Ook het genieenteverslag rnaakte daar melding van. in Roosendaal
overleden toen 328 personen, in vergelijking met 266 en 239 personen
in liet voorgaande respectievelijk volgeiide jaar. De volgende en tevens
laalste echte  piek  ligt  in  1944.  cen jaar waarin tengevolge  van de sleclite
en ongezonde levetisonistandigheden aaii het eind van de oorlog een gro-
tere dan normale sterfte plaatsvond. terwijl er eveneens enkele tientallen
slac·litoffers vieleii ten gevolge van de oorlogshandelingen. (455 personen
tegen 251 resp. 298)

Wie naar de sainenstellitig vati de totale sterfte kijkt, ziet in de loop
van enkele tientalle,1 jaren grote verschillen optreden. De zuigelingen- en
kindersterfte nam een steeds kleiner deel van de totale sterfte voor zijn
rekening, het aandeel van de 5-50 jarigen nam iets toe, en het aaiideel
van de boven-50-jarigen verdubbelde ongeveer. Het aandeel van de le-

" j   ('·MS.  Bevolking en  oppertitakte  der  gemeenten  in  Nederland  op  1  januari   1936. XX1.
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venloos geborenen bleef daarentegen ongeveer coiistant. Voor de overzich-
telijkheid zijn de cijfers weergegeveii in 5-jaarlijkse gemiddeldeii. (grafiek

aclit)
Wie de sterftecijfers vergelijkt niet die van Nederlaiid ezi Noord-Brabatit

(grafiek tiegen)  tiioet  coiistateren  dat  Roosendaal  tot  19+0 giiiistig afstak
tegell het Brabantse geniiddelde, en cijfers proditeeerde die dicht bij het
Nederlandse  geniiddelde   lageii.   Tusseii   19+0  eii   1950  ligge,i   alle  cijfet s
zeer dicht bij elkaar. Daariia steeg liet Nederlatidse geniiddelde sneller
da,i liet Brabantse. Het Roosetidaalse cijfer liep vaii  1950 tot 1970 vrijwel
gelijk inet het Brabaiitse geniiddelcle.

Een verklaring voor dit gegeven z.ou opnieuw een diepgaander studie
vergen dan biiinen dit bestek Iziogelijk is. Een goede hypothese zou kin-
ne,1  zijii  dat  de  lagere  sterfte  tot   1940 Ill verband gebraclit  kaii  wordeii
met het ten opzichte van de rest van N.Brabant relatief welvareiide West-
Brabantse  plattelatidskarakier  van  Roosend:ial.  dat  hit  na 1940 verloor.

2.4   De  zuigelingen- en kindersterfte

Zuigelingeii en jonge kinderen zijii kwetsbaarder dan volwassenen. 0,7-
voldoende voeding eii huisvesting, sleclite hygienische onistandigheden,
onvoldoende of ondeskundige zorg kimnen de sterftecijfers flink opjagen.
Bovendien kunnen zwangerschapsziekte,1, slechte of onvoldoende zwaii-
gerschapszorg al dan niet gecombirieerd met eeii sleclite conditie of sleclite
leveiisonistandigheden van de (aanstaande) moeder leiden tot een groot
aantal levenloos geborenen. Cijfers over doodgeborenen en zuigelingen-
en kindersterfte zijn dus specifieke indicatoren betreffende de gezond-
heidstoestand van een bevolking. Daarom zullen we er hier aandacht aan
schenken. Onder zuigelingensterfte wordt hier verstaaii het aantal over-
ledenen jonger  dan  een jaar  per 100 levengeborenen,  inclusief lid aantal
levenloos geborenen. Onder kindersterfte wordt verstaan het aantal over-
ledenen ouder dan 66n maar jonger daii vijf jaar.

Zowel zuigelingen- als kindersterfte vertoneii een dalende lijn. In liet
begin van de eeuw lag de zuigelingen- en kindersterfte iiog tussen de 25
en 30%, wat wil zeggen dat ongeveer een op de vier zuigelingen overleed
voor het eerste levensjaar. De kindersterfte was lager, maar tocli aanzien-
lijk,  ongeveer zes procent. Vanaf 1905 begint, tegelijk  met de daling  van
de geboorten, de zuigelingensterfte te dalen. De oorzaken daarvoor zijn
op diverse terreinen te vinden. De toenemende openbare hygiene en het
beschikbaar  komen  van goed drinkwater  is  er een  van.  In  1900  was  nog
slechts ongeveer  10%  van  de  woningen  aangesloten  op het waterleiding-
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11et.  in  1945  was dat ongeveer 80% (overzielit aclit) De kindersterfte
daalde  pas  na  1930  substa,itieel.  Het  is  met  onmogelijk  dat  dit  niede  in
verband stond met het totstandkonien van riolering en verharde wegen.
Kleuters kruipen eII spelen immers vlak op en bij de grond. Het eerste
grote rioleringsplati dateerde   van   1932,   en in dezelfde tijd begon   inen
werk te niaken van liet verharden van straten en wegen. Verder is de
verbeterde controle op de mcilkproduktie en -verkoop een factor die beslist
genoemd moet worden. Melk en mclkprodukten maken een belangrijk
deel uit van de zitigelitigen- en kindervoeding Verder mag niet oxiderschat
worilen het effekt van het optreclen vati liet \ it-Cele Kri,is, dat in Roos-
e,idaal  na  1920  ook  aa,idacht  ga f aan  zuigelingenzorg

Het patroon dat de dalitig van kinder- en zuigelingensterfte laat zien,
is Iiwt identiek. De zitigelingensterfte daaide veel sneller dan de kinder-
sterfte. en vertoonde ook veel nieer pieken. Opmerkelijk is dat deze piekeii
verdwijneii  na  1920. terwijl vanaf dat jaar ook een versnelde daling op-
trad. De invioed vaii het W,t Cele Krii,s is liier aanwijsbaar.

Wa,ineer we ecliter beide componenten van de zuigelii,gen- eti kinder-
sterfte aan een nader onderzoek onderwerpen, krijgen we ziclit op een
ai,der fenomeen. Het aandeel van de leveiiloos geborenen in de totale
sterfte bleef ongeveer hetzelfde. Dit wijst op een gebrekkige zwanger-
scliapszorg eii op sit'elite woon- eii leefomstandigheden vati veel zwan-
geren. De benwrietiissen van de Kruisvereniging en aiideren niet de zui-
gelingen- en kinderzorg waren keIinelijk wei iii staat dat deel vati de
sterfte terug te dringen dat inet verzorging, voeding en hygidne sanien-
hing, niaar het deel wat te makeii liad im annoede, met slechte woon-
en leefomsta,idiglieden en met een gel)rekkige niedische kennis bleef hard-
nekkig in stand. HetzeIMe kan gezegd worden van de sterfte onder de
jonge kinderen.

De  cij fers betreffeiide de zuigelingen en kindersterfte  van  na   1945  zijn
onbetrouwbaar gebleken. Het ziekenhuis begon toen een streekfunctie te
vervullen. Veel moeilijke zwangerschappen en geboorten vonden in het
ziekenliuis plaats. wat tot verhoogd aantal overleden zuigelingen en dood-
geborenen leidde. De cijfers waren alleen ongecorrigeerd beschikbaar.

2.5   Vestiging en vertrek

Roosendaal was voor velen een aantrekkelijke plaats oni zicli te vestigen,
maar het was it, de eerste helft van de eeuw vooral een plaats waaruit
velen vertrokketi.  De periode 1900-1970  telt 28 jaren waarin  er  van  een
vertrekoverschot sprake was. Met uitzondering van vier jaren (1954,
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1958,   1968  en   1969)   lagen die allen  vddr   1948. De jaren 1900-1930
kennierkten zich door hoge vertrekcijfers. die voor de periode als totaal
resulteren in een vertrekoverschot. De verklaring voor dit versihijnsel
moet gezocht wordell iii de algelwel sleclite sociaal-ecorioniische toestand
iii die jareil.

Over de totale onderzoeksperiode late,i de cijfers eet, di,idelijk tang,no-
del zien: jaren niet grote vertrekcijfers kelidell  ook  hoge  vestigingscijfers.
De totale mobiliteit was iii die jaren dieiitengevolge hoog Zowel de ves-
tigiiigs-   als  de  vertrekcijfers lateii vooral  na   1950  ee,1  daleiide  lijn  zien.

Dat hangt ongetwijfeld  swiien  lilet  de  verbetercle  vervoersi,iogelijkheden:
het was niet meer tioodzakelijk olil te woneti in de plaats waar Inell
werkte.

hi de cijfers zitteii  een  paar  cluidelijke  pieketi.  Tusseii   1903  en  1909
vestigden zich gemiddeld   rui111   1000   persotiei,   pir  jaar   (zes   tot   zeveii
procent van de bevolking). watirs(hoiilijk in de lioop werk te vinden iii
de iiidustrie. Iiiaar zeker ook als gevolg van liet gebrek aan bestaansnio-

gelijkheden in de oniliggende regio. Een combinatie van push eii pull-
factoren, waarbij moet worden opgemerkt dat de plaatselijke industrie in
die jaren geen significante uitbrriding onderging, zodat de push-factoren
belangrijker kunnen worden geacht dan de pull-factorrn. Ii, diezelfde ja-
ren vertrok ecliter -met uitzondering  van   1903  en   1904-   ongeveer  een-
zelfde aantal personen naar elders.

De  oorlog van 1914-1918 bracht een grote strooni Belgisclie vluclite-
lingen naar Roosendaal. Bij de val van AIitwerpen in augustus kwanieri
ze massaal de grens over. De meesten bleven niaar enkele dagen en ver-
trokken naar andere besteni,ningen. Ongeveer tweeduizerid van lien ble-
veil eli werden voor het merendeel gehuisvest in de oude suikerraffinaderij
'Java'. Ze vertrokken pas it, de jaren na de oorlog.7 Het gemeentebestuur
stelde  zich  in  deze kwestie volkomen passief op:  men  vond  de  opvang
een Rijkstaak en nam zelf geeii enkel, ook geen aanvullend initiatief. in
de gemeenteraad vorniden de vlucliteliiigen op geen enkel nioinent 0,1-
derwerp van gesprek, zelfs niet toen de huisvesting op Java bijzoiider
brandgevaarlijk en onveilig bleek en op last vaii regeringscommissaris
Ri,ys de Berenbrouck verbeterd moest wordeii. Het voortouw van de op-
vang was in lianden van particulieren, Mi van enige gestritctureerde op-
vang was geen sprake.8

1) CARN. archief Belgische Vluchtelingen.
8 )    Rilt·  v.d.,  Een  stroom  van  vluchtelingen.  het  uluchtelingent,eleid  van  de  gemeenten  Bergen  op
Zoom en Roosendaal  in het begin van de perste weretdoorlog. 14.33-36.48.

87



In  de jareii 1933/34 kreeg Roosendaal  te  maken met Joodse vluclite-
lingen uit Di,itsland. Het waren een vijftal families van Pbolse oor-
sproiig. allen 11('niiddelde breigoederenfabrikanten. Ze richtten iii Roos-
endaal ee,7 viertal breigoederenfabrieken op. (Lagero, Barola, Weba en
 i}ka) Eeii aaiital vaii lien reisde vervolgens verde[ 'Ii,gelijk woonde,1 er
iiooit  nieer  dati  veertien  of vijftien Joden  iii  Roose,idaal.  litssen  193+  e,i
19+0 vestigden zich geeii Joodse vluchtelingen  Irieer  in 1940/41 arriveer-
den nog eeii Joodse koopm: ii eii vier onbeniiddelde vrouwen. Iii migtist,is
1942 wenle,i de vier vrouweii door de Rooseiidaalse politie naar 's Her-
togenbosch grbracht en overgedrage,i aan de Duitse autoriteiten. Huii lot
is verder onbekei,d. De andereii wisten onder te ditiken. 9
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1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980

1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975

0 vestiging + ver·trek

(irafiek 12. #'estigi,ig rn vertrek per dmze,iden 1890-1980

In  de jarei,  1940  -  1944. de oorlogsjaren, liepeti  vestiging en vertrek
cluidelijk  ter,ig.  iii  liet jaar 1945 kenden ze heide (·en eenjarige stijgitig,
waarschijnlijk een inhaaleffec·t teri gevolge van de oorlogsperiode. waariia
in  1946  eii  1947  een  vertre17,verschot  otitstond. De laatste piekjann  in
de  vestiging  ligget,  tussen  1970  en  1976.  De  geinee,iteverslagen  van  die
jaren maken daii tiieldiiig vati (le vestiging van grote groepen werknemers

"
)   Hopstaken.  De joucise  gemeen.,chap  iii cle  gemeente  Ronsendnal  en  Nispen  Door,  tijdens en nci  de

7'weede  Ilereldoorlog.  \ -2.
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uit de Randstad die met zich vestigende grote bedrijven meekwamen (bv.
10SHELL  1972),  en van groepen buitenlandse arbeiders  (1970  en  1971).

Natuurlijk is het interessant te zien welke mensen zich in Roosendaal
vestigden, c.q welke Iriensen er vertrokken.  Voor de jaren   1900-1938
was dit naitwkeurig na te gaan. Als teleenheid werd hier getiomen het
aantal migratie-eenheden. De cijfers van 1939-1975  zijn  in  verband  met
de nianier waarop ze bewaard werdeii lielaas oiitoegatikelijk gebleken.

Allereerst moet worden vastgesteld dat liet vestigiiigspatroon tot en met
1930 heel stabiel was. Duidelijk is dat er zicli ongeveer zes procent meer
inantien dan vrouwen vestigden. Verder was ongeveer 75% van cle liieuw-
koiners jong. Ze wareii merstal ongelitiwd, zij het dat het aatital gchuw-
cim opliep van 20 tot 26%. waarschijtilijk ten gevolge vaii het dalen van
cle huwelijksleeftijd. Ze ware'n voor bijiia 90% katholick. De met-katho-
lieken waren bijiia uitsluiteticl werkzaani bij spoor, belastiiigen en douane.
Naarmate de jareti vorderclen, werd het aantal niet-katholieker, onder
lien iets kleiiier.  De  cij fers  vaii  1938 wijketi duidelijk  af. Niet zozeer  wat
de verhouding tiiannen-vrouweii betrof. maar wei voor de rest. Het aantal
pirsonen jonger dari 30 Jaar liep niet ongeveer 8% tertig, het percentage
gehuwden liep op tot 30. cii het percetitage met-katholieke binnetikoniers
tot   16%.   Dat   wees   erop dat Roosendaal zowel   voor zijn aantrekkende
industrie, zijii uitdijende bitreaucratie als voor het aanleggen van de rijks-
weg grotere groepen kostwinners met hun gezin aantrok. Het opmerkelijk
groot aantal niet-katholieken maakt, iii cornbinatie met de beroepen die
die categorie uitoefende. ditidelijk dat de gekwalific·eerde kracliten voor-
namelijk uit Noord Nederland werden aangetrokken.

Overzicht 14. Indeling naar gestacht. leeftijd, burgerlijke sta(it, gcidsdienst en herkomst
vcin  hen  die  zich  in  Roosenda ,1  vestigden  en  vertri,kken,   1  99- 1939.

Jaar geslacht Ireftijd burgerl.staat godsdienst

% mannen % < 30 jaar % ongelitiwden %   R.Kath.
+ - + - + - + -

1899 54.3 53.1 75,2 75.5 - 79.6  82.5 87.3 91.8

191() 52.8 54.2 72.4 75.0 74,7 77.6 89,4 92.0

1920 53,0 54.1 76,0 73,8 75,7 75,8 88,5 91,1

1930 53,0 5+,2 75.4 73,1 73.8 77,9 90,8 90,3

1938 53,6 52,7 67.8 70.0 70,4 79.+ 84.0 90,3

Bron:   registers van vestiging en vertrek + vestiging, - vertrek
11) )   CARN. GB  1936-1975Jaaroverzicliten  van de  l,urgemeester  1966- 1973.
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Ov(·rzic·lit 15 Indeting naar plcuits van herkomst c.q van vestiging van lien die zich
vestigclen  respectievelijk  vertrokken.   1 999-1939.

Far West - Brabatit Rest N. Brabant Rest Neclerland Anders

+      -+           +            +-
1899 +7,7 48,2 7,+ 7.6 33.6 29.6 11,4 14.7

1910 41.3 40.1 12.1 8.9 29.6 :JO.9 17.2 20.:3

1920 3&+ 34.5 10.0 12.+ 43.2 +0.8 8.5         12.4

1930 43.0 38.2 16,9 11,5 33,5 35.5 6.7 14,8
1938 4;1.4 34,5 8.8 11,5 39,3 38.2 8.5 15.8

Br<)11: registers vai) aaiikoliist (*11 K·ertrek + aankonist vanuit:  - vertrek ilaar

Overz Ait   16.   I)e   ver.schille,ide   beroepsgroepen   die   zich   in   Rousendacil   vestigden   (+)   of  1,(mmt

Roose,idaal  vertrokken   (-).  weergegeren   in  percentages.   1699- 1939.

1899 1910 1920 1930 1939

+             - + - + - + - +
spoorwegpers. c'n

111111)1. dietisteli 12.5 9.7 8.2 11,6 15.1 9.4 10.7 13,3 7,5 8.8
h.h.dienste, 1 24,6 :1().+ 21.7 ,)·) -7     1-1......'. 16,9 1+,6 14,1 16,3 18.:1

oiderw./verpleging   1.4 1.8 1.9    1.2    1.8    2,0 2.7 1.3 1,8 2.7

religieuzen                      1.0           0.7 11.1 10.2 13.1 8,5 17.1 17.0 2.6 9.2

(land)arbriders        7.2        5.6      6.0       5,9      7,1       8,5 10,0 8.1       3.3      2,3

andere berorpen 36.8 21.0 13.1 23.8 20,0 25,0 15.8 17,5 28.5 27.0

ger,1 of zon,ier 29.5 30.7 26.0 2+.5 27,9 37,5 29.2 28,7       30.0       31.7

Broli: registrrs vaii a:itiko:Ilst en vertn·k

Wanneer we kijkrii naar lien die Roosendaal verliete,4 lierkerkile,i we
iii  heide  groepet}  tot  en  met  1938  moeiteloos lietzelf(le patroon,  maar
toch zijn er een paar opvallende verschillen. Zo was liet percentage man-
nen dat vertrok irts groter dan het aantal dat zich vestigde. Het aantal
persotien jonger dan dertig jaar dat Roosendaal verliet, werd kleiner, voor-
al  na  1930. Er waren  meer  grhuwden die vertrokken. Opmerkelijk  was
dat er nieer katliolieken vertrokkeii. Orridat de niet-katholieke nzigranten
praktisch allen bij spoon belasti,ig en (louane werkteii duidt dat verscliijn-
sel erop dat er onder de vertrekkenden relatief meer autoclitone kostwin-
nets zaten dati otider degeneii die in Roosendaal hun geluk kwainm be-
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proeven. De katholieke vertrekkers waren doorgaans reel lager geschooId
dan de niet-katholieke.

Crotere Ouctuaties gavin de plaats vali lierkomst resp. vestiging te zien.
De nieeste iiketiwkoiiiers kwatiwii tiiet vaii ver: meer dan 40% was af-
komstig uit West-Brabant. ci, iii totaal kwai,1 55-60% ilit Brabalit. Op-
vallenci is dat aan het begiti vati de eeziw de vestigiiig i,wer plaats votid
vatiuit West-, daii vai,uit de rest vaii Brabatit.

De plaats waar men naar toe trok. vers<·Ililt eliigerIilate iriet de plants
waar iiieuwkomers vai,daaii kwaiiwii. De verschillen zijii veelzeggetid.
Voor steeds niinder nieitsen 1,00(1 West-Braliatit voldoetide perspectief.
Hieldell m 1899 vestiging ,·11 vet·trek elkaar hier Iiog iii eve,iwic·lit. m
1938  is liet  vertieksaldo hier 9%. e,1 iii vergelijking inet  1899 zijn er vati
de  vertrekkendeii  iii  1938  14%  lilinder  die  in  West  Brabant  blijveii.  ilet
aantal wat iiaar de rest vaii Brabatit eii Nederland vertiok was wisselend.
nwar liet werd wei een steeds groter deel van het gelieel.

Ee,1 groot verschil zat in de itiensen die vati en naar liet buitenland
vertrokken. Hier lateii   1899   en   1910   ee„   aiider   patroon  zien   dan   de
overige jaren. In die tijd was er veel grensverkeer: Roosendaal ligt niaar
enkele kilometers van de Belgisclie greiis. Vooral dienstboden, dienst-
knechten, eri landbouwknechten kwanieti en gingen geregeld.   Tot   191 +
vertrokken ook veel arbeiders naar Duitsland oni daar voor langere of
kortere tijd te gaan werkeii. Het grensverkeer hield elkaar otigeveer iii
evenwicht.

Na 1910 worden de cijfers  iii  hoge inate beinvoed  door het grote aantal
religieuzen, dat werden uitgezo,iden naar de diverse Missiegebieden. Om-
dat dat geen uitwisselingsverkeer was, zoals het nieeste van het tot dan
toe bestaande grensverkeer, veroorzaakte dat een groot verschil tussen de

cijfers betreffende vestiging en vertrek.
Wanneer we kijken naar de verschillende beroepsgroepen die zich vcs-

tigden en vertrokken. zien we daar een veel minder stabiel beeld. WeI
zitten er een aantal constanten iii. Op de eerste plaats vinden we de
personeelsbewegingen van spoor- en douanekantoren iii de hele periode
duidelijk terug. Onder lien bevonden zich veel personen die niet uit Noord
Brabant alkomstig waren en die niet katholiek waren. Over het a|genieen
waren ze (hoger)geschoold. Men vond onder lien vele machinisten, com-
miezen en hoofdcommiezen.

De groep van personen die hun werk vonden in de huishouding (voor
95% dienstboden) nam rond de eeuwwisseling ongeveer een kwart van
de   vestiging  voor haar rekening,  Inaar  iii   1920  was deze groep  al   fors
kleiner geworden en bedroeg haar aanded nog sleclits vijftien procent.
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Opmerkelijk is wel dat de instroom van dienstpersoneel voortdurend gro-
ter was dan de uitstroom. In de negentiende eeuw was dit andersom
geweest.11 In de literatuur wordt over het algemeen aangenomen dat dit
duidt op een slechte economische situatie, hetgeen voor Roosendaal zeker

opgaat.

Een andere groep die er erg uitspringt, is de groep personen waarvan
men opgeeft dat zij geen beroep heeft. Deze groep is gedurende de hele
periode, behoudens een enkele uitschieter, goed voor 30% van de vesti-
ging. In deze categorie vindt men naast de internaatskinderen (vanaf
1920 minstens 20% van de totale migratie) ook de toenemende categorie
vrouwen uit omringende dorpen die zich lieten inschrijven omdat ze met
een Roosendaler getrouwd waren.

Religieuzen vormden eveneens een belangrijke groep. Ze waren iii Roos-
endaal vooral werkzaam in het onderwijs en de verpleging. Onder lien
waren er relatief veel die zich vanuit en naar landen buiten Europa ves-
tigden. Met name de studenten van de paters van Mill Hill trokken heel
de wereld door. De zusters van Charitas trokken vooral naar Nederlands-
Indiii, Surinanie en de Antillen.

Het aantal als arbeider of (los) werkman geregistreerden was eigenlijk
erg klein. Onder de 'andere beroepen' zijn diegenen samengevat die een

apart benoemd beroep hadden. Er zaten veel ambachtslieden bij, zoals
borstelmakers en bakkers, maar ook relatief veel winkeljuffrouwen en
kooplieden.   Na 1930 vinden  we er nieuwe beroepen  als ook chauffeurs,
monteurs en metaaldraaiers onder. Het is opvallend, dat deze categorie
na de eeuwwisseling snel substantieel kleiner werd, en dat het vertrek
hier   (behalve   in   1899) veel groter   was   dan de vestiging.   Dat   wil   dus
zeggen dat veel geschoolde arbeiders en zelfstandige ambachtslieden hun
heil buiten Roosendaal moesten zoeken. Vanaf  1930   werd het verschil
tussen vestiging en vertrek overigens kleiner.

§  3.  Leeftijd

Ingrijpende veranderingen in de leeftijdsopbouw van de Roosendaalse
bevolking kwamen   pas  na  1960 tot stand. De aanzetten daartoe waren
in  de  cijfers  van de volkstelling  van  1947  al  wei  te zien. (overziclit  17)

Roosendaal was een jonge samenleving. Het aandeel van de jeugd tot
20  jaar  in de totale bevolking  is   in 1899 ongeveer 45%. waarna  het
langzaam terugloopt   naar   40%   in   1960.   om   pas   ttissen   1960   en   1971

11 ) Van Castel. deel 1.
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Overziclit 17. Leeftijdsopbouw  van de bevolking  van de gemeente Roosendaal 1899-1990

Ifik 1. 1899 1909 1920 1930 19+7 1960 1971 1990

ni v in v m 5 m v m v m i m v ill     V

<20  21.8 23.2  22.2 23.2  21.6 22.7  21.5 21,8  19.1 18.3  21.0 19.9  18.3 17.8  12.5 12,2
20-+9 18.9 19.2  19.2 19.3  19.3 20.0  19,3 20.+  21.2 22.0  19,8 19.9  21.+ 20,4  23.8 22.9
50-7+ 7,+ 7.+ 6.8 7.6 7.0  7.+   7.3 7,7 8,3 8.9 8.+ 9,0 8.8 10.2   11.2 12.3

>75 0.8  1.0   0.8 0,9 0.8  1.1    0,9 1,1 0.9 1.2 1.1 1.2 1.3 1,8 1.6  3.1

totaa|   +9.0   51.0     +9.0    51.0     48.8   31.2      48.9  51.1      +9,6   50,4     50.3   +9,7    49.8 50.2 49.2 50.8

Bron:  (:BS  Volkstelluigen

met een daling naar 36% de duikvluclit in zetten. Dat had als conse-

quentie dat het aandeel van de ouderen groter werd. Het aandeel van
de 20- tot 50-jarigen ging van 38% in 1899 naar 42% in 1971. De 50-
tot   75-jarigen   groeiden   van   15   naar   19%.   Het   aandeel   van   de   boven
75-jarigen liep nog niet zo snel op: van 2% naar 3%, waarbij het vooral
1 et aantal 75- tot 85-jarige,i was dat steeg. De cijfers laten e.en begin-
nende  vergrijzing  zien  die  na  1971 tot grote veranderingen zal leiden

Wat uit de tabel niet is af te lezen, is de getalsmatige groei van de
leeftijdsklassen. Die is beter ung te vinden in de grafieken dertien en
veertien.

§  4.  Religie

Roosendaal  was een overwegend katholieke genieente.  Tot  1960  was
liet beeld constant: vier tot vijf procent van de bevolking was protestant,
94% was katholiek, en het percentage menseii niet een andere of geen

godsdienst lag rond de een procent.
Een joodse genieeiischap heeft Roosendaal in de twintigste eeuw niet

gekend.  Bij de volkstellingen  iii  1909,  1920,  1960  en 1971 werden  drie,
respectievelijk vier, twaalf en geen Joodse inwoners opgegeven. In 1933/34
vestigde zich een kleine groep Joden van Poolse oorsprong die uit Duits-
land waren gevlucht, gevolgd door nog een vijftal vluchtelingen iii

121940/41.  Na de oorlog keerden een tweetal fanlilies terug.
Na 1960 begon het religieus-homogene beeld te veranderen:   het   per-

centage katliolieken liep terug tot 89%, terwijl de percentages anders en

geen opliepen tot 2.2 respectievelijk 4%. Het percentage protestanten liep
iets terug, niaar hun aantal was altijd al wat fluctuerend.

/2 )  Hopstaken. De Joodse gemeerischap in de gemeente Roosendacit en Nispen Door, tijdens en nci

de Tweede Wereldoc,rlog
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Overzic·lit  18.  1)e  verschillende  g<,dsdienatige  gezindten   1909- 19:1.

grzl,idle 1909 1920 1930 1960 1971

11.lien'orind 4,5 /7 3.6 4.5 4.0

oveng

protesta,it 0,9 (),1 0.3                 0,7                 (),9

r(,()Ills

kubjwk 9.'3,9 93.3 9+.6 9;1.0 88.9

a,iclers           (1.1                (),1                                    0.4                2,2
grell 0,.5 0.5              1,2              1,4              4.0

Bro,i: (:BS Volkstellitige,i

Net aantal personeii dat opgaf ee,1 'atidere godsdielist' te belijden, Iiam
toe. Vanaf het einde der zestiger jarrii dedeti gastarbriders huii iiitrede
in de Roosendaaise samciileving Daaronder was een niet oiibelaiigrijk
aantal Turken en Marokkaiieii die de Islamitische geloofsovertuigiiig hadden.

I let oplopen van het percentage onkerkelijke,i kali in verband gebraclit
worden met (le secularisatie. De band ttissen katliolieken en de kerk werd
losser. Veleti praktiseerden hun geloof op een veel vrijblijvender inanier
dan voorheen, en sommigen 'deden er iiiks meer aan'. Dat leidde er even-
weI niet altijd toe dat de band niet de kerk ook officierl verbroken werd,
zodat de feitelijke ontkerkelijkiiig iIi de praktijk grotere vormen aannam
dan  de cij fers doen vernioeden.  In  1969 brzoclit bijvoorbeeld Ilog Sle('llts
de lielft van dr Roosendaalse katliolieken regelmatig de kerk.13 Voor de
kerkelijke organisatie in Roosendaal had dat grote en ingrijpende gevolgeii.

Die werden samengevat  in  het  in 1969 gepubliceerde KASKI-rapport:
"Een kerk ontgroeit haar gretize,i." In tegenstelling tot wat de titel doet
vermoeden, was het onclerzoek i igesteld om cle proble,nen rond het stc·rk
teruglopend kerkbezoek, het tekort aan pastores en het surplus aan kerk-
gebouwen op te lossen. Het rapport zocht de oplossing enerzijds iii liet
slopen van kerkgebouwen (de St.Atitomus- ei, de St.Corneliuskerk werden
in 1970 gesloopt),  anderzijds  i,1 het aanpassen  van de organisatie-   eti
werkmethodeii van het pastoraat waarbij vooral de indeliiig in parochie's
sterk aan belang inboette.

' )  A'en kerk ontgTOet't haar gren:en, Kaski-rai,i,ort  1969,2.5.
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  5. Beroepsstructuur

Ciegevens over de beroepsstructitur kunnen we ontlenen aail de diverse
vc,lks- en beroepstellitigen. Het is evenwel niet gemakkelijk deze gegevens
te  vergelijken,  omdat  tileti  tusseli  1899  en  1971 niet altijd dezelfde  acti-
viti'iteii 011(ler dezelf(le iioenier heeft geschaard. Daarom is er iii dezc
sttidie voor gekozen otii iiit te gaaii van de bedrijfsclassificatie clie bij de

..
volks-  e,i  berorpstelling  van  1960 werd  gelia,iteerd.  De gegeveiis vaii  voor
1960  kondeti.  iI,et  uitzotidering  vati  de  gegeveiis  vaii  1899.  nog  wordell

herschikt  bin,irn  de  ir,   1960  gebritikte  i,icleling.  Dc<  gegevens  va,1  1971
zijii door liet (:BS gel},il,liceerd iiiet gebritikmakitig van de inclelitig vaii
196(). De grgevens  vati   1899  zijii  oiiveranderd  gebruikt.

0,·er,le\,1  19.     lit   Rc,osenclacil  it'Oneride  l,en,epsbeciefenciren  vercleeld  over  verschille,ide

1,eclrijfsklassen  in  procenten.     1\,99-1971.

bedrij fsklasse
'+ 1899 19(}9 1930 1947 1960 1971

0 landbouw 23,0 22.7 1.1.4 13,8 5.6 3.3

2/:1 itid. en aii,liarht               12 21.9 293 38.7 33.1

+ 1)(}ilwilijv. ('11

aa,iver#. bedr.                 7 1(}.4 6.1 9.2 10.5

3 1,utsl,edrijv ·,1 0.7 0,9      1.0        1.0

totaal ind. e,1

miibac·lit (2t/,113) 34.8 19.0 33.0 36.2 48.9 44.5

6 haridel. batik- (·n
verzekeringswezen 7,6 12.+ 12.8 14,0 16.4

7 i'prv„er. 011+lag eii

c·om.bedrIJve,1 11,1 17.1 13.1 10.2          9.1

8 (11(·tistverle,Ii,W 10.1 17.5 16.6 2(),8 20.7

tottial diensiverlening
(61/m8) 36.3 28.8 47.0 42.3 43.00 46.2

9 „verig 3,9 29,4            1,6 7.1 0.3       5.9

TOTtLiL
BEROEPSBEVOLKI\'C 100 99.9 100 99.9 100 99.9

(;BS volks- en l,eroepstellingen
1+ )  De lieclrijfsklassen zijn gedefii,iperd als iii cle mlkstellitig van 1960. niet uitzotidering vati de

telling van  1899.  Daan·oor wercl cle voor cle Iiegentiencle eeliw gebrilikelijke indeling vi,lgens (le

tellitig vaii 1889 aa,igehoilden Enige vertekening is op deze plaals dus mogelijk.
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De cijfers in overziclit negentien liebben betrekking op cir Roosendaalse
beroepsbevolking. ongeaclit de vraag waar zij huii beroep uitoefendeii.
De cijfers betreffende de beroepsbevolking geven zeker geen duidelijk
beeld van de iii Roosendaal aanwezige arbeidsplaatsen, gezien het feit
dat Roosendaal bijna gedurende de hele onderzoeksperiode veel pendel-
arbeid heeft gekend, zowel ingaand als uitgaand. Boveiidien  geven  de
cijfers  van  1909  een verteketid beeld, omdat  bijna  30%  vaii de beroeps-
bevolking werd geregistreerd otider het kopje 'overig'. Waarschijnlijk be-
trof liet losse arbeiders en werkloze,i.  Voor  1930  zijn  de de losse arbeiders
geregistreerd onder 'overig',   voor   19-17   e.v   zijii  claar   ook  de  werklozeti
geregistreerd.

In de loop van de twititigste eeuw verloor de hilidliouw zijii grote be-
lang. Industrie ei, vooral dinistverlening werden de inotor vaii de econo-
niische ontwikkeliIigen. iii deze tabel laat de landbouw dan ook het dm-
delijkste beeld    zien:     in 1899 verdienden    nog een kwart    van    de
Roosendaalse beroepsbeoefeiiaren  de  kost  iii  de  landbouw,  iIi  1970  was
dit nog maar voor ruim drie procent het geval. De landbouw werd als
bron van werkgelegenlieid van marginaal belang voor de Roosendaalse
gerneenschap. Binnen de landbouw deden zicli grote structurele verande-

ringen voor. Mechanisatie, intensivering, schaalvergroting en specialisatie
zijn hier sleutelbegrippen. Hierop zal in hoofdstuk IV nader worden in-
gegaan.

Industrie en ambacht lieten  tot   1960  een   stijging  zieii  van  35  naar
ongeveer 49%,  om  daarna  te  gaan  dalen  tot  44%  iii  1971.  Wat  er  in  deze

tabel niet is te zien, is dat er in de structuur van de bedrijven afzonderlijk,
en in de structuur van de sector als geheel grote veranderingen hebbell
plaatsgevonden. Rond de eeuwwisseling hadden de meeste bedrijven nog
een  kleinschalig en anibachtelijk karakter, terwijl  m de decennia  na  1950
het accent vooral kwam te liggen op de grootschalige gemechaniseerde
massa-produktie. In hoofdstuk IV wordt liierop nader ingegaan.

Dienstverlening was in Roosendaal aan het begin van de eeuw al een
belangrijke sector: bijna 36% van de beroepsbeoefenaren vond er zijn
bestaan.   In  1930  was  dit   al   gestegen   tot  47%,  een  cijfer  dat   niet   nieer
overtroffen zou worden. Ook binnen de dienstverlenende sector vonden
grote strudurele veranderingen plaats. Zo bestond bijvoorbeeld de sector

dienstverlening  (8)  in  1909  nog  voor  ruim  62% uit dienstbodes  eti  huis-

personeel, beroepen  die  in 1971 nauwelijks nog voorkwamen. In hoofd-
stuk IV zal ook op deze veranderingen nader worden ingegaan.
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§ 6. De inkomensverhoudingen

Cegevens over de bezits- en inkoniensstructuur zijn niet gemakkelijk in
doorlopende jaarreeksen te produceren. Het stelsel van de hoofdelijke om-

slag, een gemeentelijke lieffing  op de inkoniens,  gaf  iii  de  19e  eetiw  een
goed inzicht in de ontwikkeling van de lokale inkomens en inkomensklas-
sen. Deze heffing werd iii de twintigste eeuw opgelieven. De laatste bij-
gewerkte lijst dateert in Roosendaal van 1914, en bevat een opgave van
de 2925 ingezetenen die voor een aanslag in aanmerking kwainen niet
huri door de geineente geschatte itikomen. Hoewel vanaf de tweede helft
van de iiegentiende eeuw de afstand tussen de hoogste en de laagste
itikoiziens duidelijk groter was geworden, was de inkomensverdeling nog
steeds vrij plat. Van een financieel sterke middenstatid was geen sprake.
Van de aangeslagene,i had 81% een jaarinkomen vati 350 t/ni 1000 gui-
den,  13%  had  1001   t/iii  2000  gulden,  eii  4,7%  genoot  eeii  i,ikonien  vati
2001 t/iii 5000 guldeli. Meer dati 5000 gulden inkomen was sleclits weg-

gelegd  voor  1,2%  vaii  de  aangeslagenen.
Overzicht 20 geeft de namen en beroepen van de 43 personeii die 5000

gzilden en meer verdienden. Het grootst was de groep die 5000-10.000
gulden verdiende, iianielijk 26. Ze was te verdelen iii vier ongeveer even-
grote beroepseategorie n,  iii.  fabrikaiiten  en directeuren (7), vrije beroe-
pen als arts, notaris. makelaar, effectenhandelaar en burgeIneester (6) de

grotere zelfstandigen als slager, bakker, bierbrouwer, winkelier  etc. (7)  en
de renteniers zonder beroep (6). A,iders van opbouw  was de financi le
top-elite  die  meer  dan   10.000 giilden verdiende.  Daar  trof men vooral
bankiers (4), kooplieden/handelaars (4), renteniers (4), advocaten  (2).
fabrikanten (2) en een notaris. Opvallend is dat de agrarische sector ge-
heel uit de financiele elite verdwenen is. Het hoogste inkomen iii die sector
is 4000 gulden, terwijl opmerkelijk is dat de meeste van die inkomens iii
de handel verdiend worden. Van 3000 tot en met 4000 gulden verdieiiden
zeveri landbouwers, zes veehandelaren, vijf graanhandelaren en een vee-
arts.
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Overzicht 20 LUST VAN DE +:1 1100(;ST\ANCESLACENEN VOOR DE
HOOFDELUKE OMSLAE 191+ MET 111-'N DOOR DE CEMEENTE
GES(:H\TTE INK)MEN.

ALLEN MET EEN (:ES(:liAT INEOMEN V\N .5000 TO'i' 10.()(10 CULDEN:

A.J.Beygem bakkrr 3.000

A.J.Bral,ers arts 7.000

ED.Bniglenians a allil Fill el· 5.00()

C.J.A de Brt,yn 1,ierl)rollwer 6.000

F,aritat de Itruzzi clirecte,ir  uikerfabriek 8.000

WE.(:arp dim·tetir postkantoor 7.000

Coerie i bit rgemi*ester 6.000

A..4. M.(:ortlmIs zonder beriwp 5.000

H.van Dun restaitrateili 6.()()0

J.A.(:.vati Castel zoi ider beroep 5.200

(L.H.M.va,1 Cilse kandijfabrika,it 8.000

H.1:31.van Cilse kandijfabrika,it 8.000

M.Huybreclits slager 6.000

C.Th.de Jong winkelier 8.000

13(:.M.Konings zonder beroep 5.000

TEI.M.(:.Laane zoiider beroep 6.000

lf:.van Loon effectei,hatidelaar 5.200

Wed.C.Wil·eters zonder beroep 9.000

R.WEScholten van Aschat suikerfabrikaiit 6.500

Ch. ED.M.Sehtil makelaar 5.000

A.F[lebackx fabrikant 5.000

LA.'riebackr fabrikant 5.000

Th.Priebackx fabrikant 5.000

J.M.'1'11.Vergo„wen horlogemaker 5.500

Wed.(:.J.Verlieyen zonder beroep 9.000

J.\i,rheyen cand.notaris 5.000

99



ALLEN MET EEN CESCHAT INKOMEN VAN 10.000 CULDEN EN MEER:

A.W. Braat manufacturier 15.000

Al.PJ.van Gastel advocaat/procureur 20.000
A.J.L.Ai.van Cilse advocaat 15.000

F.VJ.M.van Cilse bankier 15.000
VA.(:.M.van Cilse bankier 20.000
FF.D.M. van Cilse wijnliandelaar 12.500

FE.C.Coyarts suikermakelaar 16.000

S.KM.J.L.van Hasselt bankier 26.000
Wed.WLaa,1 ' ha,ikier 35.000
A.(:J.M.Laane koopmailr 18 000

H.J.M.Laaiie zonder beroep 20.000

J.M. (:.Lei,ret st :ikerfabrikai,t 20 000

Wed. E.RA. vaii Loon zonder beroep 23.000
Wed J.PC.Ltivckx zoiider beroep 25 000

J.J.Al.Alertens notaris 18.000

C.C.C.Raaymakers directeur kandijfabriek 10.000

PM.J.van Weel zonder beroep 17.000

Daania beschikken   we   vanaf  1930   tot   1970  over de gegevens  van   de

Rijks Inkoinsten Belasting betreffende het gemiddelde inkomen. (overzicht
21) Wanneer we deze gegevens vergelijken met de Brabantse, zien we dat
het geniiddeld inkonien per belastiiigplichtige tot en met 1955 (ni.u.v.
1940) nog iets boven het Brabantse gemiddelde blijft, om er daarna net
onder te blijven. Iii zijn algeineenheid kun je dus constateren dat de ge-
middelde inkomenspositie van de Roosendaler er iii verliouding tot de
Noordbrabander.  na  1955 op achteruitgegaan  is.

Over de iiikomensverdeling tussen de verschillende bevolkingsklasseti
zeggen deze cijfers niets. Daarom is er in dit onderzoek een stratificatie
gemaakt van een vijftal peiljaren, 111. 1890, 1914, 1935, 1969 en 1990.
Door een standaardisatie door middel van indexering waarbij voor elk
jaar het gemiddelde inkonieii  op  100  gehouden  werd,  is een vergelijking
in  de  tijd goed mogelijk.  Voor  1890  en   1914  is  gebruik  gemaakt  van  de
kohieren  van de hoofdelijke omslag.  Voor  1890  is  het  bedrag van de aan-
slag en de gemiddelde aanslag genomen als afgeleide van het inkomen.
Voor  1914 is gebruik  geniaakt  van  het  door  de gemeente geschatte  inko-
men. (overzicht 22)
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Overzicht 21.   Het  aantal aangestagenen  voor  de  rijks  inkomsten  belasting en  het
gemiddeld inkomen der belastingplichtige per jaar in Roosendaal, N.Brabant en Ne-
derland, 1930-1969.

jaar Roosendaal N.Brabant

aantal gem. inkomen gem. inkomen
aanslagen p. belastinpl per belastingplichtige

1931 4.283 2.063 1.975

1935 3.526 1.954 1.555

1940 3.46+ 1.861 1.997

1946 10.399 2.131 2.026

1950 12.175 2.860 2.786

1955 13.439 4.037 3.987

1960 15.821 5.246 5.321

1965 20.098 7.698 7.882

1969 20.304 10.770 10.852

Bron:   CBS

Overzicht 21.  Gezndezeerde ontwikkeling van de inkomens in grootteklassen procen-
tueel cumutatief

indexcijfer 1890 1914 1935 1969 1990

n=721 ,i = 2995 n=3351 n= 19042 n=26915

0-49 53,6 42,1 26,9             9,4

50-99 75.8 81,4 71,9 6+,9            55

100-149 85,4 90,5 90,6 90,3

150-199 87,1 94,4 96,2 96,4 95,6

200-299 95,6 96,4                         ----           99,2

300-499 97,9 98,+ 99,2 98,8

500-999 100 99,4 99,7

> 1000 100 100 100 100

Bron:   1890  en 1914 hoofdelijke omslagen, verder  CBS. '  

15
)    In  de aantallen  voor de hoofdelijke omslag  1890 en  191+ zijn niet inbegrepen degenen  die,

omdat  hun inkomen minder bedroeg dan driehonderd gulden, zowel  in 1890 als in 1914 waren
vrijgesteld van het betalen van belasting. Hun aantal daalde tussen 1890 en  1914:  in  1890 was
6.5% van de bevolking belastingplichtig, in 1914  was dat al 16,5%. In de getallen van de RIB zijn
at diegenen opgenomen die aangeslagen werden, ook als hun inkomen nihil was. Ter vergelijking:
In 1935 kreeg 14% van het aantal inwoners een aanslag, in  1969 19% en in 1990 44%.
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Wanneer mel, ervaii uitgaat dat alleeii diege,iet, die een zelfstaiidig in-
komen genoteii re,i belastingaanslag kregen, kan nien uit deze cijfers ook

eetivoudig alleideii dat liet aantal personeii dat cen zelfstandig inkomen
had,  rond  1900  tiiet  ongeveer  10%  tornani  en  daarna  iii  de  loop  van  de

otiderzoeksperiode i,iet drastisch ineer veraiidei de. Dat gebeurde weer wei
tusseii  1970 eii 1990,  toe,1  111et naine  de  arbeidsparticipatie  vati  vrouwen

sterk ging tocneineti.
Op  grond  vati  deze  cijfers.  en  de  ontwikkeling  van  cle  economische

structurir clie met „ai,ie in het volgende hoofdstuk iiog aan de orde zal
komeii,  iiiogeii  we   tellc'n  dat   Roosendaal  tussen  1900  en   1970  vaii  een

betrekkelijk welvarriid laii#lboi,wgebied vera,iderde iii een min of nieer
probleniatisch iiid,istriegebied. De gemiddelde inkoiiienspositie van de
Roose,idaler werd daarl,ij iii zijn algeiiieenheid iets slechter, niaar de le-
venistanclaard vali grote groppeii aan de Oriderkant van de san]eiileving
werd stcrk opgetrokken. Dat giiig teii koste vaii de groip die oorsproti-
kelijk over een zeer lioog inkomeii kon beschikkin

§ 7. Samenvatting

Roose,idaal was een sterk groeiende samenleving. De groei kwam voor-
tiamelijk tot stand door geboorten-overschotten.  Het agrarisch anibacli-
telijk huwelijkspatroon  was  rond   1900  tiog in zwang m bleef  iii  Roosen-
daal   tot 1947 duidelijk lierkenbaar.   Daarna   wercl   het snel verlaten   en
niet   name  tussen   1960   en   1971   werd   de  omslag  Iiaar  eeii   nioderii-iii-

clustrieel patroon voltooid.
De  geboortencij fers correspond(·reil  illet   deze  oiitwikkeling.   Tot   1935

daalden ze gestaag. teii opzichte van de geliliddelde cijfers in Brabaiit
zelfs zeer s,iel. Daar,ia was er erii scherpe stijging, waarna de daling zich
in  cenzelfde tempo voortzette tot ongeveer 1965, waarna  de  cij fers  op-
nieuw  sclierp  daaiden. De sterftecij fers voor Roosendaal liepen  tot   1945

terug, waarna een stabiliseritig optrad. De zuigelingen- en kindersterfte
liep  vanaf 1920 sterk terug.  Rond  1970  begon  de totale sterfte  weer  op

te lopen.
Rooseiidaal was iii de twintigste ceilw iiiet altijd een aantrekkelijke

plaats oni zich te vestigeii.  Tussen 1900-1971 waren  er 28 jareii  niet  een
vertrekoverschot.  Per saldo waren de vestigi,igsoverschotten  tot  1930  iie-
gatief. in die jaren vertrokken met name nieer kostwinners met hun gezin.

Voor veel spoor- douaiie- en legerpersoiieel, religieuzen en kostschoolleer-
lingen was Roosendaal slechts een tllssenstation. Als vestigingsplaats was
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lic,oseiidaal  voor   19+0  vc„,ral  iii  trek  I,ij  joi,g,·.  c„igelmwch'  Iiwii,ie,1  p,1
vrotiweti.  1 as  lia  1960  ke,icle  lic,osci,claal  pikele jareii  i,irt  Ilinki·  Vesti-

gi,igtoversellotteli.
De Rooseiidaler werd iii (lp o,iclerzoc·ksperioil,· steeds <,ticit·r. Dr Ic·c·f-

tijdsol,1}(ilin vaii de beiolkitig vera,icler(le t<,1 19(10 iiwt stil}st:i,iti(·el.
daarna 1„·64,11,w,1 zic·li cltiicic·lijk zic·litl,aar cir vc'i·sc·liijtisrli·,1 vc,2,1 te cli,rii
clie w 'zeil (,p pell |,rgilinelicle vel'grijzilig: eell t(wilaille vail |let ualital
PanwI mda dm jO iti ('0111 )illatit' 111('1 r('11 Amwwd nlital jolig 'r '11.

Rooseticlaal was i'cii arilirrilte 111et c'<'11 rootiis kattiolieb' sigiiatutir: Ilrt
aaiital  katlic,lic·kc·,i  kwaiji  tot   1 96(}  tii,·t  (,11(ler cli.  9,3%.  1 ):1:,rtia  zett#. 4.4.11

laiigzai,ir clalitig ili. clie gri,titird gi,ig ,11et e(·11 to,·imiiie I:iii liet aa,ital
c),ikerkelijken. lic't a:,tital pri sc,iwii clat (11' 11: 11(1 111('t (le kerk i,irt offic·ief·l
timar iii cle praktijk zo-goril-:ils verl„:iketi, ei, 11,·ii (lie gi'raligschikt kc},1-
clen wordeii oilder cir iiuriiwi'  :inders', waaromlir zeker c,c,k eeii aatital
islailliet<'11.  Ro,1(11960 zettr zicli e<·11  ,roces vai, sectilaris,·ring ill, iL:lili -
1,ij cle katliolieke kei k haa, greep op lirt dagelijks leve,i van de gelc,zigeti
verloor. Iii dit hoof<Istiik kotiit dat Iiaast de toeiia,11(' vati lic't per<·etitage
onkerkelijken rii aridersdetikei,cleii oi,cler midere tot i,itcinikking iii de
veraiiderde hiiwelijksizioraal: de si,elle accept: tic vaii ,· , ,rlic·lioedinidcle-
len eli het oplope,id sc·lieiditigsj,erce,itage

De beroepsstru ·tilur vaii Roosendaal veraii(irrde 111grijp<·11(1. Dat ge-
1,eurcle al snel door liet (pri,centueel) fc,rs teri,gloi,eti vai, cle werkgele-
genheid in de agrarische sector. De (lietistverlcmtig groeide vatiaf 1930.
Iii industrie en nijverheid kwairl de proce,ituele toriianie vaii de werkge-
legenheid eerst in di' vijftiger jaren lot stand. 7.owel biiii,eii cle landbotiw,
de indtistrie als cle clieiistverlrtii,ig veranderde cip aard vaii cle werkgrle-
geiiheid sterk.

De inkomensstrticvitiir liet zieti dat fle mkonieiisverdeling iii Roose,idaal
rolid de reuwwisseling zeer ongelijk was. Een zeer kle iiir groep ge,loot

een hoog mkometi, ruitii 81% had er,i inkomeii dat onder liet geii,iddelde
lag, en er was slechts sprake van ern uiterst bescheideti, weinig bemid-
delde i,iiddenstand. Het proccs vaii scheefgroei -clat iii de negentietide
eeuw had ingezet- waarbij de annen steeds arnier eii de rijketi streds
rijker werden, kwam aan liet begiti vati de eetiw tot stilstand. Dc' ti,id-
deiigroppeii  koticleti het eerst hun positie versterken.  1,1  1935  was  dat

proces al begotilieli. De arnieti kolideti daarlia hun l,ositie verbetereii.
maar dat was tocli een veel langcluriger en weerbarstiger proces. dat
rigenlijk  pas zijn voltooiing voiid  tusseti  1970 ei,  1990.  Ste<·ds  ineer iiien-
seli deeldeli clus iii de welvaart. Het aalital personen ITiet reii inkoiiteii
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van minstens meer dan drie maal het gemiddelde werd Weiner, maar zij
wisten de inkomensverschillen weI verder te verhogen.

In zijn algemeenheid ging de Roosendaalse inkomenspositie achteruit.
Van een betrekkelijk welvarend landbouwgebied met een gemiddeld in-
komen iets boven het Brabantse gemiddelde veranderde Roosendaal in
een industriegebied met een inkomenspositie juist onder het Brabantse
gemiddelde.
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HOOFDSTUK W

MIDDELEN VAN BESTAAN

§ 1. Inleiding

hi de overwegend agrarisch-ai,11}achtelijke dorpssanietilevi,ig vormden
landbouw en kleinschalige ambachtelijke nijverheid de hoofdmoot van de
bestaansmiddeleii. In de modern-industriele stad zijii dat de grootschalige
industrie en dienstensector.

In Roosendaal was aan het begiii van de twintigste eeuw de landbouw
nog een belangrijke motor  van econoniische bedrijviglieid. Vrij siiel  zou
die ecliter aan belaiig gaan inboeteii. De 'koppositie' werd vervolgens
gedeeld. De dienstensector was al in het begiii van de ee,iw een sterke
sector en zou dat blijven, al zou de structuur ervan ingrijpend veranderen.
Nijverheid en industrie vormden daarentegen, met name in de eerste helft
van de eeuw, bepaaid g66ii sterke sector. Ook in deze sector zou het werk

in  belangrijke  mate van karakter veranderen, en  na  1930  zou de  industrie
een geweldig groeiproces doormaken.

In dit hoofdstuk willen we nagaan hoe de Roosendaalse bevolking in
haar levensonderhoud voorzag. Daarbij nemen we aclitereenvolgens de
drie verschillende sectoren -landbouw, nijverheid en industrie, dienstver-

lening- onder de loep. Hoe ontwikkelden ze zich? In welke periodes deden
zich belangrijke verschuivingen voor? Wat voor verschuivingen waren dat

precies? Hoe werden die veroorzaakt? Hoe reageerde respectievelijk ali-
ticipeerde de plaatselijke gemeenschap hierop?

§  2.  Landbouw

2.1  De cijfers uit de landbouwverslagen

Voor een cijferinatige oiiderbouwing van de onderzoeksgegevens zijn de

gegevens uit de landbouwverslagen van groot belang. Helaas zijn deze
iiiet altijd even betrouwbaar gebleken. In dit onderzoek was dat inet name
op twee plaatsen het geval. Op de eerste plaats bij de cijfers over de
grootte en de eigendomsverliouding van de landbouwbedrijven tussen
1885   en   1910.   In   1885  werd  daarvan een opgave gedaan  die in ieder
geval gestoeld is op een telling. Deze opgave wordt vervolgens jaarlijks
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ongewijzigd overgenomen   tot   1904.   Het is hoogst onwaarschijnlijk   dat
zicli  tussen  1885  en  1904 geen enkele verandering heeft voorgedaan.  De
eerste opgave  na 1904 dateert  van  1910.  en die wijkt beduidend  af van
de  opgave   t,it   1885.   Het   is  aan  de  hand  van het cijfermateriaal echter
11 iet mogelijk het zwaartepunt van die verandering in de tijd te duiden.
Dat er tussen  1885  en 1900 echter belangrijke verslechteringen  hebben
plaats gevonden lijkt, in verband met de landbouwcrisis. onvermijdelijk
Dat de crisis niet aan Roosendaal voorbij gegaan is mag blijken uit het
verminderen van het aantal gezinnen met zes of inTer koeien. Dat liep
mdie jaren met meer dan de helft terug.1 In deze tekst zal de aanduiding
1885/1900 gebruikt worden voor cijfers die tussen  1885  en  1900  tilet
gewijzigd werden.  en  die   iii  1900  dus  op  zijn  nimst  discutabel  zijn

Op   de tweede plaats   zijn   in de periode 1900-1947 duidelijke   fouten
geslopen  iii  de  opgaven  van  het totaal areaal  aan  cultuurgrond.  In  1947
werd het areaal c,iltuurgrond   opgemeten.  en  in   1948  werd  ten  gevolge
daarvan de opgave ami liet CBS drastiscli bijgesteld. Het areaal aan land-
bouwgronden bijvoorbeeld daalde in 66n klap met bijna 600 hectaren,
het areaal woeste grondeii steeg 374 hectaren, en de bebouwde opper-
vlakte steeg met otigeveer 40 hectaren.

Het CBS informeerde daarop Oilmiddellijk of ziilke grote verschillen wel
correct waren, en in antwoord liet de burgenieester weten dat de aantallen
hectaren bos, woeste gronden, bebouwde gronden etc. aitijd geschat wa-
ren eii dat 'beboiiwde eigendommen' als sluitpost dienst deed. Maar in

1947 had men de gronden laten opmeten, en was men tot andere be-
vindingeii   gekomen.2  III 1949 werden de cijfers nogiIiaals   bijgesteld   en
op vragen van liet ('.BS antwoordde de burgemeester opnieuw dat de
eerdere schatting van worste grond verkeerd geraamd was.'  Het is dus
zeer waarschijnlijk dat  in  de cijfers van  1939 (en eerdere opgaven !) fouten

zijn  geslopen: ze waren inimers geheel gebaseerd op schattingen. Daarbij
laten ze ontwikkelingen zien die strijdig zijn met de overige onderzoeks-
gegeveiis, bijv. met het toenemende belang van de veeteelt, of het scheu-
reii van gras in de oorlogsjaren.

Mijn  recoristructie  Vail de feiten  is als volgt:   in de opgaven  tot  1947  is
eenvoudig te constateren dat de hectaren verbouwde gewassen werden
opgeteld en aangelioudet, als grond bestemd voor akkerbouw. Daarbij

  )  CARN, CB 1831-1916. laridl,ouwverslag 190(). geschreven bijlage n.a.v. aativullende vragen.
2)  CARN, (.8 1936-1975, land- eli tuinhougstatistieken 1937-1950 en dossier 6328, brieven
30-1 -1948 en 5-2-1948.
t)  CAI<N. (;B 1936- 1975. land- eli ttii,11}ouwstatistiek 1937-1950 en dossier 6328. brieven
18-1-1950 en 23-1-1950.
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kwamen dubbeltellingen voor omdat ook tweede gewassen (knollen. spur-
rie) als bouwgrond werden geteld. In werketijklieid nain het aatital hee-
taren bouwland dus niet of in ieder geval veel ininder toe dan opgegeven.
Hoe de vaststelling van het aatital liectaren grasland precies tot stand
kwani,  is  ikiet  ria  te  gaaii.  Ill  de  opgave,1  vali  geinee,ite  et,  CBS  in  1940
zit 400 liectaren verschil. De opgave van CBS lijkt -gezien het verdere
verloop van de cijfers 611 gezie,1 de overige resiiltateii van het Oliderzoek-
het meest betrotiwbaar, en zal door mij worden aangehouden.

Hoe de nuduaties  ii liet gebruik  vaii  de  cultiiurgroiid  tiissen  1900  en
1940 precies zijii geweest, is dtis niet iziet zekerheid na te gaati. Waar-
scliijnlijk is er sprake vali mi systeniatisclie overschattiIig van het areaal

landbouwgrond, en een systeinatische onderschatting van het areaal gras-
land. Wel maken de cijfers (in deze interpretatie) duidelijk dat er iii plaats
van een toenanie van het areaal bouwland sprake geweest is van eell
voortdurende intensivering van het gebriiik vaii de landbouwgrond.

2.2 De oirivang van de bedrijveii

2.2.1  1835/1900-1950: Bedrijfssplitsing en schacdverkleining
Roosendaal kende  in  1885/1900 301 agrarisclie bedrijveti.  hi  deze  tel-

ling waren niet inbegrepen de bedrijveii die minder dan een liectare groot
waren,  en dat moeten er, gezien de opgave  uit  1910, een groot aantal
geweest zijn.  Bij de 301 bedrijven waren er veel die voor die tijd zonder
meer  groot te noemen waren. Slechts  18% was tussen  een  eii  tien  hectare
groot. 54% van de bedrijven was tussen de tien en twintig, en 28% was
groter dan twilitig hectaren. Nauwelijks 66n procent daarvan, ofwel twee
bedrijven waren tussen de 30 en 40 hectare. Bedrijven groter dan 40
hectaren waren er niet. Opvallend was dat van de 301 bedrijven slechts
twaalf procent als pachtbedrijf werd aangernerkt.+

De nieeste boeren waren dus eige,iaar. Er wareii relatief gezieii iets
meer eigenaars onder de bedrijven tot tien hectaren. Van lien werd 90%
opgegeven als eigenaar, tegen 85% bij de bedrijven groter dan tieil hec-
taren. Maar erg groot was het verschil niet. Overziclit 23 geeft de 01it-
wikkeli,ig van de bedrijfsgrootte en eigendonisverhouditig weer.

9  CARN. CB 1831-1916. landbouwverslag 1901.
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Overzicht '23. Bedrijfsgrootte in ha en pacht/eigendomsverhouding 1900 -  1930

liectaren 1885/1900 1910 1920 1930

e p e p e p e p
0.05-0,15                                    24        31        23        36        +8        67
0.15-0.25                                         9         23 21 40     22     +0

0.25-0.50                                                              19               49              32               42               ++              49

0,50-1 22     43     43     25     43     +2

1-<5                        26              2           81            87         14+           58         134           66

5- <10                     23             3           +8           36           71            26           81            +3
10 -<20 145                  18                 65 +9 65     21     82     30

20- <50                 70          14          37          15 35 5           +1            12

50-100                                         2      1      2

lilil)-tot. 266     37 305 333 +36 25+ 497 3+9

totaal 301 638 690 846

Bro,i: Ce,neeiitelijke landbouwverslagen

In   1910,  toen   ook de kleinere bedrijven   iii de verslaglegging werden

opgenomen, zagen de verhoudingen er opee,is heel anders uit.  Het aaiital
bedrijveii was uiteraard veel groter. maar het was bepaald niet alleen het
aantal kleine bedrijfjes dat de telling opjoeg. Ook het aantal bedrijven
groter dan een hectare was talrijker geworden. in vergelijking met
1885/1900 steeg hun aantal van 301 tiaar 418, een toename van 39%.5
Opvallend was de ongelijke verdeling vaii de stijging. Het aantal bedrijven
met een tot vijf hectaren werd vijf maal zo groot, het aantal bedrijven
van vijf tot tieil hectaren riiini twee miial. Van het aatital bedrijven groter
dan tien hectareii resteerde ongeveer tweederde. De schaalverkleining zet-
te  zich  tot 1950 voort.

Het  aantal  bedrijveii  nam  fors  toe: het steeg verdertot  1049  iii  1950.
flet grootst  was  ook  nu  weer de  stijging  bij de bedrijven  tot  vij f hectareti:
tussen  1910  en   1950  verdubbelde   hun  aantal.   Het   aantal  bedrijven  dat
tien hectaren of meer in bewerking had. was in 1910 ongeveer net zo
groot  als  in  1950:   het aantal steeg  van   166  naar  167.   Na 1910 deden
zich binnen de groep bedrijven met meer dan tien hectaren nog slechts
een paar kleine verschuivingen voor: liet aantal bedrijven met tien tot
twintig hectaren daalde niet noemenswaardig verder  van  114  naar  112.
liet aantal bedrijven met 20-50 hectaren steeg van 52 naar 55, en in de
groep 50-100 hectaren zagen we vanaf 1920 twee tot drie bedrijven.  Het

2  CARN. CB 1851-1916, landbouwverslag 1910.
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gemiddelde opperviak aan cultuitrgiond dat per bedrijf beschikbaar was
liep  terug  van 7,43 hectare  in  1910  naar 4,17 hectare  in   1950.   Tusse,i

1910-1950 was er dus in zijn alge neenheid sprake van verdergaande
schaaiverklei,iing, vooral bij 1}edrijven  kleiiier  dan 10 hectaren.

Tegelijk niet de toeiiaitie van het aantal bedrijven veranderde ook de
verhouding  pacliters-eigenaren. Ttissen 1885/1900  iii  1910  kwam  er  een
groot aatital bedrijven bij die ali paditbedrijf werdeii geteld. Kijken we
alleen naar het percetitage vati de bedrijven groter claii een hectare, dan
liep   het  op  van   12%   naar  44%.   Ee,i  aaiizietilijk  aantal   eigenareii  moet

dits ofwel zijn bedrijf hebbeii verkocht. ofwel van zijii bedrijf eer, of iiieer
pachtbedrijven hebben afgesplitst.   Iii  1930  was  het   percentage  pacliters
m die grootteklasse weer ter,iggelopen tot 31 %. hetgeeii crop wijst dat
pacliters eerder de strijd om het belioud vaii hun bedrijf moesten opgeven

dan  eigeiiaren.  Na  1930  beschikkeii  we  niet  meer  over  gegeve,is  per  be-
drijf betreffende eige,idom en paclit.

Dit totaal-beeld wijkt af van hetgeen (:rijns en Kriellaars schetsen.6 In

hun beschouwingen 1}etrekken ze alleen de bedrijven die groter zijn dan
eeti hectare, en in de volgende vergelijking is dat uiteraard ook gebeurd.
Kriellaars constateert  dat  iii de periode 1888-1910 het aantal  bedrijvml
met  1 -5 hectaren toenam,  maar dat het aantal bedrijven tussen  10-20
hectaren enige uitbreiding onderging. In Roosendaal nam niet alleeti het
aantal bedrijven  van  1-5  hectaren  fors  toe,  maar het aantal bedrijveii
niet een bedrij fsareaal tussen  10  en 20 hectaren daalde bovendien  met
30%. De toenanie van het aatital pachters is weer wei in overeenstemming
niet  de  bevindingen van Crijns en Kriellaars,  al had Roosendaal  in  1910
ruiIn  10% nieer eigenaars dan gemiddeld in Brabant.

Ook voor de periode 1910-1930 geeR Roosendaal cen afwijkenci beeld

te zien, zowel teri opziclite van de ontwikkelingen op de Westelijke Zand-
gronden als ten opzichte van Brabant als geheel.7

Crijns laat zien dat iii de Westelijke Zatidgronden het aantal grondge-
bruikers in totaal steeg met 4.5%, in de zandgebieden in Noord Brabant
met 8,6% en in Brabant als geheel met 7,6%8 hi Roosendaal nam bet
aantal gebriiikers ecliter  toe  met  17,5%.

ft
) (.ryns en Kriellaars. 6'emengd Landbouwbedriyop de zandgronden in .Noord Brabant.  1 +1.
)  Crijns en Kriellaars. a.w., 318-320.

8)  Crijns en Kriellaars, a.w., 319.
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Overzicht  '24.  Toename   van  het  aantal  grondgebruikers   m  Roosendaat  en  de  11'estetijke
Zandgronden tussen 1910-1930.9

Westelijke Zandgronden Roosendaal

1-<Sha - 7,6 +  19,0

5- < 10 lia + 27,6 + 46,6

10- <20 lia + 11,4 -   0.1

> 20 ha + 7,1 +  5,8

Bron:   Crijns  en  Kriellaars,    gemeentelijke  Landbouwverslagen

Crijtls maakt met zijn cijfers duidelijk dat er over de hele linie een
proces van schaalvergroting optrad, ondanks een toename van het aantal
grotidgebruikers. Iii Roosendaal moeten wij echter tot een proces van
schaalverkleining concluderen. Bovendien was er in vergelijking met de
Brabantse cijfers sprake van een excessieve stijging van het aantal grond-
gebruikers.

2.2.2    1950- 1980:  De  kleine  bedrijven  verdwijnen
Na  1950  zien  we een ander patroon: het aantal bedrijven nam drastisch

af. De bedrijven die geen grond hadden of die een oppervlakte bewerkten
kleiner  dan een hectare. verdwenen tussen   1950  en 1980. Tegelijkertijd
kregen ook de bedrijven die een tot tien hectaren bewerkten het moeilijk.
Hun  aantal  nam  af  van  273  in  1950  tot  72  iii  1980, een teruggang  van
ongeveer 74%. De bedrijven die tien tot twintig hectaren bewerkten liepen
in die periode  ook  fors  in aantal terug,  nl.  van   108  naar  59,  zo'n  45%,
en dat gebeurde   met   name  tussen   1970   en   1980.   Bij   de  bedrijven  die
meer   dan 20 hectaren bewerkten   zag  men   dat de situatie praktisch   on -
veranderd bleef tot 1970. Daarna  liep het aatital bedrijven <30 hectaren
in aanta| terug, terwijl het aantal >30 hectaren zich iets kon uitbreiden.
(overziclit  25).

Resumerend  kan  men  zeggen  dat  tussen  1950  en  1980 het aantal  boe-
renbedrijven gedecimeerd werd. Praktisch alle kleine grondgebruikers ver-
dwenen van het toneel. Het aantal bedrijven met minder dan tien hec-
taren grond liep dramatisch terug. Er was een zeer forse achteruitgaiig
te zien bij het aantal bedrijven dat tien tot dertig hectaren bewerkte. Het
aantal bedrijven van dertig en meer hectaren nam iets toe.

4)  De cijfers voor Westelijk Noord-Brabant zon ontleend aan Crijns en Kriellaars, a.w.. 319.

110



Overziclit 25. Bedrijfsgrootte in ha 1936-/9SO

1936 1950 1960 1970 1980

zotider 329 397           37            7             -

<1 203 21+ 109        25         2

1 - <5 161 165 1+2           69           33

5 - <10     w 108 109           90           39

1 0  -  <1 5                                             57                            50                            58                           34

15 - <20                  51           53           +1           25
20   -    < 30                                                            46                                     4+                                     46                                     38

30 - <50                   9            9            8           11
50 - <100                  2            2            3            3

>100

TOTKV 10+9 555 347 185

Bron: CBS Landbouwtellitigen

Het totaal oppervlak aan cultuurgrond daalde tussen   1950   en   1980
met 1300 hectaren. (overzicht  26) Het gemiddeld bedrij fsoppervlak steeg

van  4,17  naar 16,62 liectare.  Toch  is  liet niet juist  om  van een geweldig
proces van scliaalvergroting te spreken. Het aantal bedrijven met meer
dan 30 hectaren land steeg slechts  van  11   tot  14.   Het was vooral   het

verdwijnen van bedrijven < 20 hectaren dat het gemiddelde bedrijfsop-
pervlak deed stijgen.

2.3 De bedrijven

2.3.1  Het gebruik van de grond
Een eerste aanduiding over de aard van de bedrijven is te vinden in

hit gebruik van de grond. Het gebruik van de grond is in de loop van
de tijd geregistreerd. Maar die registratie is, zoals eerder gemeld, in Roos-
endaal tussen  1900  en  1940 niet betrouwbaar en behoeft  de daar gegeven

nadere correctie.
Het areaal bouwland was  rond  1900 ongeveer 65% van het totaal areaal

cultuurgrond.  In  1940  (CBS)  is het aandeel  van het bouwland gesloriken
tot  59%,  in  1970  tot  28%. Dat wijst  op een sterk afnemend belang  van

de akkerbouw, vooral  na 1950, gecombineerd  met een gelijktijdig toene-

mend belang van de veeteelt. Het aandeel van het grasland was resp.

33.42 en 65%. Het aandeel van de tuinbouw is bescheiden maar neemt

10)   Van de overige bedrij fsgroottes was Keen opgave meer te vinden.
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vooral  na  1950  toe: het besloeg resp. twee. een en acht procent van het
areaal cultuurgrond. (overzicht 26)

Overzieht 26. Opperplakte en indeling van de cultuurgrond m ha 1900-1939

1900 1910 1920 1930 1939

bouwland 3082 3237 3302 3345 3581

grasland 154+ 1405 1425 1447 1382

titinbotiw 116           82           89           55           56

TOI\AL 4742 4724 +804 4847 5019

Bron:  gemeentelijke landbouwverslagen

Overzicht 27. Opperulakte en indeling van  de  cultiturgrond   in  ha   1940- 1990

1940 1950 1960 1970 1980 1990

bouwland 2481 2007 1830 1083 839 760

grasland 1792 2247 2279 2478 1836 1378

tuinbouw                        +2 125 169 259 292 36+

overig     5   10 7 35911

TOTAAL 4315 4375 4277 3825 3075 2509

Bron:   CBS   Landbouwtellingen

2.3.2   1900-1950: Gemengd liedrijf met toenemend accent op veehouderij
Rond 1885/1900 waren praktisch alle bedrijven 'geniengde  bedrijven'.

waariti de veeteelt iii dienst stond van de landbouw, al waren er al enkele
bedrijven   die   zicl, voornanielijk toelegden op veeteelt.   In   1900   zijn   er
acht bedrijven die groenvoer ensileren iii ongemetselde kuilen voor m
totaal 70 stuks groot-  e,1   140 stuks jongvee,  meer  dan 25 diereti   per
bedrijf genliddeld. Tuinbouw kwam weinig voor, en waar het voorkwam
betrof het boomkwekerijen   (41   ha) en boomgaarden. (37 ha)12  Voor  eeii
goede bedrijfsvoering waren de boeren afliankelijk van de hoeveelheid
mest die hun vee produceerde. Daarvoor waren iii die tijd de zgn. pot-
stallen in zwang. Iii 1885/1900 hadden  300  van  de 301 bedrijven  een
potstal.13 De ene uitzondering was het bedrijf van Ko Vos, dat als  io-

1+delbedrijf al over ee,1 groepstal beschikte.

"
)  Waaronder 352 lia 'open grond

12)  CARN. ('.B 1851-1916. latidbouwverslag 1901.
13)   GARN, CB 1851-1916. landbouwverslag 1901.
1+ 1  ('.njns en kriellaars. a.w..130.

112



Het landbouwverslag 1885/1900  gaf nog meer informatie  over  de  aard

der bedrijven. Geen enkele boer had vier of meer paarden. Vierentachtig
boeren hadden er twee of drie (28%), 217 (72%) hadden 66n paard.
Allen beschikten ze dus over een of nieer paarden. ln totaal waren in de
gemeente bovendien nog 25 trekossen en 20 ezels of muildieren in ge-
bruik. Er waren 220 boeren (73%) die zes of meer koeien molken, maar
dit   aantal   werd   naar  aanleiding van vragen bijgesteld   tot   98   (33%).15

Wanneer deze correctie illustratief is voor de achteruitgang van de agra-
rische bedrijven, wat gezien de landbouwcrisis niet alleen zeer wei mo-
gelijk maar ook ook waarschijnlijk is, heeft dat natuurlijk zijn repercussies

op alle andere genoemde cijfers. De Roosendaalse landbouw zou dan in
een diepe crisis verkeren, of die welliclit juist achter de rug hebben, 8
plaats van er redelijk florissant bij te staan.

Het   Landbouwverslag  uit   1900 laat verder  zien   dat het gebruik  van
kunstmest  nog niet algemeen   was,  maar toch terrein begon te winnen:
nimnnaal 20% van de boeren gebruikte het. In totaal was er sprake van
het gebruik van 247.700 kg. De Maatschappij van Landbouw had twaalf
deelnemers die het gebruikten, de NCB minimaal 40.16 Het gebruik werd
in de jaren daarop snel algemeen en vertaalde zich in hogere landbouw-

opbrengsten.

Overzicht  '28.   Tv.njaartijks   gemiddelde   oogstopbrengsten   1890-  1940

Jaar tarwe rogge haver boekweit suikerbieten aard-

appelen

1850/1889 19 19 38 20     136
1891/00         20          22          39          12                                  167
1901/10      32       31       53       28       28              183

1911/20      31       28       39       27       29              197

1921/30         33          32           42          18          26                    197
1931/40                     38                       33                       53                       20                                                                          225

Bron: gemeentelijke landbouwverslagen
granen  en  aardappelen iii hectoliter per hectare, suikerbieten  in  kg.x  1000  per
hectare

15)  CARN, GB 1851 -1916, landbouwverslag 1900. aanvullende informatie op bijlage
l 6

)   CARN, GB  1851-1916. landbouwverslag 1901.  De  N(:B was  -net als overigens de Alaat-

schappij - een regionale   organisatie,   en   het   is   niet   duidelijk   of de genoemde getallen louter
Roosendaalse boeren betreffen.
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hi overzicht 28 komt de produktiviteitsstijging duidelijk tot uitdmkkitig
De jareii 19+0-1950 zijii  iiirt opgeiioinen. onidat de cijfers uit de oorlogsjarel,
onlietrotiwbaar graclit I,ioeteii wordei). De opbrengsteii liepen toeii op papier
sterk tenig:   tot  ern  pril  dat  iiog  lag  under  dat  vati  1850-1889.  Eiierzijds
was  deze  achterilitgailg  rebel:  er  was  geen  kunstinest  1}escliikbaar.  Atiderzijds
wercieii ook flinke delcii vaii de oogst voor de Di,itsers tilet opgegeven. mi
gereserveerd  voor  rige, 1  gel}niik eii zwarte lia,idel.

Kui,stniest verhoog,Ir ii,et alleen de opbretigst vaii liet land. Kunsti,iest
verloste de boer boveticli ii van eeii zwaar en tijdrc,vend werk: de lierei-
di,ig vati cle inest tii, cle potstal. Het toeiteitieii(1 gel)rtiik vaii kitiist,iirst
braclit zo het einde vaii de I}otstal illet Zi(11 mee, niaar niet onmiddrllijk
Iii ieder geval wareti  ze  iii  190+  nog  algeitieeii  iii  gebr,iik.17  rii  ook  iii
191+ zijn ze. getuige lezingeii clie Ko Vos voor cir ledeii vaii de Roosen-
cianise Boereni,ond hield.  tiog algemeen  in  zwa,ig.  1 lij  voiid  de vrraticlc·-
riligeli v('e| te trang op gaiig koiiien. 18

1)e tijd die vrijkwatii bij de inestbereiding en cloor het geleidelijk ami iii-
hcliakeleii van lim(·liities koti de boer besteclen aaii liet verbouweri vaii liifY'r
bewerkelijke prodtiktrii zoals aardappeleti eii suikerbieten. en aan het nier-
verzorge,i van het vee. liivoer vati buite,ilands broodgraan niaakte het ver-
1)01,weli vall tarwe streds Illinder aantrekkelijk. Er kotiden daardoor ineer

vc,eclergraiien eii grne,ivoc.dpi s geproduceerd wordeti. wat het houdeii vati
nic·er vpe mogelijk inaaktr. Kutistmest verbeterde bovendien de kwaliteit van
de wei- en hooilandeii. zodat ook daar de opbre,igst steeg.

Overzte\it 29. Aantallen hectciren verl)(,uu,de akkerbouu,getrassen 1900-1970

gewa,·,sell 190(} 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

granen 2323 1695 1+21 1377 1279 1156 1066 +98

p,·tilvrtich/rii 24 89 167 2+3 281     95     53      1

zadri,                               2                                            22          +        17
ktiol- en wortel 409 831 1297 1357 602 667 669 .507

Broenvoeder 321 600 +19 368 285 66 13 66

overig                                                                 34          9          2
1'()7:\Al. 3177 :1238 330+ 33+1 2+81 2006 1807 1089

Bro,i:  Cenieentelijkr  la,icil,(,tiwi·erslagrn  (t/ni  1930)  r,I  (:BS  landbouwtellingen.

1-

)  (;..\1<N. archief grzoridli(·ic!,ic·citiinlissie. jaarverslag 190+.
18 )   Alarilis  Broos. jill,ilellitiuitgave  ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan vati de N(.B aM.
It,w,sendaal. nog te verschij,Mi.
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Afb. 9: Kijkers en kopers op cle fokveeclag in 1930 (Fotocollectie gemeentearchief
Rciosenclaal en Nispen)
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Overzit·ht   30.   Ibestapel   en   liet   (tantal   reelit,udende   bedrijven    1900-1990

19(}0 1910 1920 19:1() 19+0 1950 1960 1970 1990

rtlt (1Vre 3772 4295 3921 4685  5197  6009  8190 10813  7655

/1/'(/ r. +01 :187 *r
varkens 1693  2+05  2365  2682  2110  2467  2595  7-1-10 22749

bed r 868 385 197

paarfle,1 602 652 793 726 708 527 +36 212 19()

1)ed r. 307 275 129

geite,1 735 621 1107 50+ 14   +35

1)(·dr.                                                                                              1
sci m I,e,1 520 162 17 68 168    28 117 109 117()

1),·cir.          14 29 18
kippen 71:19 1.1452 16321 29()().1 31748 1146+ 34179 .3:3548 91010
brclr 451 411 203

bijrnkorven 6()7 137 222 122 -- -- .-

Bron:  (:emeentelijke  latidl,ouwverslagen  (t/ni  1930)  en  CBS  Latidbotiwtellingen

Daarnaast kon het vee bijgevoederd worden met aangekocht (geimpor-
teerd) veevoer. Het aa,ital stuks rundvee steeg tengevolge van die ont-
wikkeling tussen   1900   en  19+0 met ongeveer  38%, liet aantal varkens
met ongeveer 25%. Kunstinest en veevoer-import veroorzaakten dus een
verscliuiving in  het produktiepatrooii. Stond  in  1900 de veeteelt in dienst
van de landbouw,  in 19+0 waren die rollen goeddeeld omgedraaid,  de
landbouw stond voornamelijk ten dienste van de veeteelt.

De veestapel groeide tiiet alleen in aantal. Ook aan de kwaliteit werd
gewerkt. Nadat de provinciale overheid  rond  1900  aan  fok- en controle-
verenigingen premies ging geven. werderi er vele opgericht eii nam de
kwaliteit van de dieren toe. Roosendaal had iii die ontwikketing een pro-
minente rol. 19  hi  het  laiidbouwverslag  vaii  1900  werd  bijv. al melding
gemaakt van de aankoop van zes fokstieren van het zwartbonte friese
ras. in Roosendaal legde men zich toe op het fokken van goede melk-
koeien.20.  In 1918 werden vier wijkge.bonden  Roosendaalse  en  twee  Nis-

pense fok- en controleverenigingen genoemd, die zich dat jaar in de 'Fok-
centrale Roosendaal' hadden gebundeld.2' Bij de schapen had men meer
aandacht voor de vlees- dan voor de melkproduktie.22 Bij de paarden

19)  Crijns en Kriellaars, a.w.. 124-125.
11)   CARN.  CB  1851 -1916. landbouwverslag  1900

21 )  CARN. GB 1917-1935. landbouwverslag 1918, Alaritis Broos. a.w.
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fokte inen vooral zware. Belgisclie trekpaardeti. Fokinateriaal werd in Bel-
gif  aangekocht.2 1  Die  voorkeur voor zware paarden  was  niet  zo  verwori-

derlijk als men becletikt dat de meclianisatie van het bedrijf zicli nog
voornaiiielij k voltrok Nwt door paarden getrokken niachines.   Tc,t   1940

steeg het aantal paarden  nog  inet  18%,
Rotid 1920 kreeg  ook liet verbouwen van grove tuinbouwgewasseii.  zo-

als borien en erwteii. iiieer aandacht. Hoewel de N.C.B. in 1925 emi
titinbo,iwverenigiiig opriclitte. en in 1927 ook eeti eigen groente- e,1 fritit-
veiling. kwani de tuinhotiw niet goed van de grand. Competentiekwesties
tussen  de  NI,'B  e,1  haar  ti,inbouwvereniging.  hi.t  oritduiketi  vati de  vei-
liiigplicht door de tiii,iclers die liever eerst probeerden hun groenten imr-
tic·illier uit te ventell. pil liet disfunctionereil vali de directeur vail (lr
veiling zzillen ciaar (,ng.ctwijfeld toe hebbeii bijgedragen. 2+

2.3.3  1950- 1970: Imlere specicilisatie en meclianisatie pan bedrijven
I.ag  voor  1945  iii  dc· agrarische sector  het acce,it vooral op teelt -tecli-

nisc·lie  verbeteringe,i.  vaimf 19+5 probeerde nin de produktiviteit vooral
te verhogen door verclergaande mechanisering en door een vergroting van
liet bedrijfsopperviak. De tractor deed zijn iiitrecle en verdrong het trek-
paard. Langzarnerhai,d werden ook machines oiitwikkeld die met trac -
toren konden worden aangedreven. lii de riindveehouderij deed hovendieii
de tiielkmachiiie op grote schaal zijn intrede. Deze mechanisatie veroor-
zaakte een verdergaande uitstoot van arbeid. Voor jonge boerenzoiieii was
het niet langer vatizelfsprekend dat ze ooit zelf een bedrijf zouden bezit-
ten.

Er trad eeii verdere specialisatie op, inet Iiame in de veeteelt. Het 11011-

den van melkvre, varkens (vanaf ongeveer  1960) en kippen (vanaf  1960)
gebeurde iii gespecialiseerde bedrijven. Het aantal bedrijven nlet rundvee
daalde bijv. met 20%, terwijl de nindveestapel met 80% werd uitgebreid.
Voor de varkens lageii die getallen op 77 en resp. 200%, terwijl (le ont-
wikkeling eigenlijk pas op gang aaii het koirien was. (overziclit 30) Dat
veel  van die oiitwikkelingeii  pas  rond  1960  op gang kwamen,  hing  ui-
teraard samen met de stadsuitbreidingen vati Roosendaal, die vanaf die
tijd het buitengebied begonnen aan te tasteii. Dat veroorzaakte overigens

22) CARN. CB 1831 -1916. lai,clhouwverslag 1901.
23

)  (:rijns en Kriellaars, (i.tv.. 116.
24

) M.Broos. (1.U]. Bed(,elcle directeur was zowel tuinder, groenteliandelaar. voorzitter vati cle

-R.KTmnbotiwvereniging' ei, clirec·teur van de 'Groenten en Frititveiling R.KBoerenhoticl'. (}n-
clanks de algemene veilitigplic·lit verkochi hij als handelaar, itiet gel)ruikmaking van de veilingfa-
ciliteiten. grote hoeveelhecleii buiten cle veiling om. een situatie die jarenlang bleef voortbestaan.

Daarbij stond hij bekend mn zijit eigenmachtig optreden.
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ook eeii toenemende belangstelling voor de tuinbouw. Veel kleine landbe-
zitters probeerden zicli staande te hmiden door daarop over te scliakelen.
Het areaal aan tuinbouwgronden bleef absohiut gezien beperkt, Inaar

breidde zich  tussen  1940  en 1970 toch  uit  van  42  naar 259  lia.  (overzicht
27)

2.4 De aard van het werk en de werkgelegenheid

Het izioge duidelijk  zijn  dat de werkgelegenlicid  tussen  1900  eii  1970
vanwege de voortschrijdende niechanisering en de bijkoinende areaalver-
kleining sterk afiiam. Dit leidde in de jaren 1900-1950 behalve tot split-
siiig vati bed,·ijven ook tot overbezetting vaii de bedrijven, iii feite dus
verborgen werkloosheid. Het aantal personen dat iii de landbouw zijn
brood verdiende nam wel relatief. niaar niet absolurit af. De slechte toe-
stand waarin de industrie verkeerde en het gebrek aan lokale scholings-
eii opleidingsmogelijklieden maakten een overstap voor de boerenzoon en
de landarbeider praktisch on,iiogelijk

Na  1950  werd een groot aantal bedrijven  opgeheven.  Dat giiig gepaard
met een drastische feitelijke uitstoot van arbeidskrachten. Die kwanieii
vooral in de industrie terecht, die daar in deze jaren nieer inogelijkheden
toe bood. Veel boeren vestigden zich ook elders. In de jaren vijftig en
zestig emigreerden ruim 2400 personen, onder wie ook een groot aantal
boeren.25 Velen trokken  naar de N.O.Polder.   In  1951 bijv. waren  al   40
oud-leerlingen van de landbouwwinterschool daar gevestigd.

26

De  aard  van  het werk veranderde eveneens.   Rond   1900  had  de  boer
veel lichamelijk zwaar  werk, dat goeddeels  met  hand- en paardekracht
werd verricht. Het totale machi,iepark van de Roosendaalse boerenstand

bestond  in  1903  uit  een  zaai-  en  een  grasmaaimachine,  een  hooiliark  en
een kunstmeststooier, vijf handkrachtcentrifuges, geen enkele handdors-
machine maar wel 71 paardendorsmachines. 27

23 )   De cijfers zijn afkoinstig uit de jaarverslagen van de Kamer van Knophandel en Fabrieken in
Westelijk Noord Brabant Uiteraard emigreerden er nift alleen boeren.. iii Roosendaal mort zeker
ook rekening gehouden worden met de missionarissen van de diverse orden die naar him missie-
gebieden gingen.
26)  CARI\1. CB 1936-1975, landbouwwintercursussen 19+6-1953. jaarverslag 1951.
23)   CARN. GB  1851 -1916, landbouwverslag 1903
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Overzicht 31. Aantal emigranten 1956-1970

Jaar aantal

1956               +3

1957 109

1958 176

1959 142

1960 162

1961 164

1962 1+8

1963 130

196+ 189

1965 196

1966 199

1967 207

1968 173

1969 156

1970 228

TOTAXL 2422

Bron. jaarverslagen Kamer van Koophandel en Fabrieken

Een van de zwaarste werkzaamheden betrof de bereiding van nieSt Uit

de potstal. De verzorging van het vee en de moestuin kwam geheel voor
rekening van de vrouw. Veel boeren hadden, vooral in de zomer, hulp
van een of meer landarbeiders. Aantallen zijn moeilijk te geven, maar er
moeten er velen geweest zijn. De cijfers Vail het relatief grote aantal ar-
beiders  dat  rond  1920 coi;peratief verzekerd was tegen ongevallen wijzen

daarop.
Tussen   1920   en 1945 verdween de potstal.28 De opkomst   van   door

paarden getrokken landbouwmachines maakten het werk van de boer
lichter. Hij ging zich nu ook meer met het vee bezighouden. Melken,
vroeger een taak voor de vrouw, werd langzamerhand ook door mannen
gedaan. De taken van de boerin veranderden ook. Bij liaar verdween

bijvoorbeeld het zelf boter karnen.
Na 1945 zette de mechanisering verder  door. Het trekpaard  werd  ver-

vangen door tractoren. Koeien werden niet langer met de hand, maar
met de machine gemolken. De landarbeiders verdwenen. In hun plaats

28) Alarius Broos. a.tv.
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verschenen nu op grote schaal de loonwerkbedrijvrn. De specialisering
van de bedrijven maakte een eind aan de bestaande traditionele arbeids-
deling tussen boer en boerin. De steeds grotere bedrijven en de steeds

groter wordende investeringen maakten een rationeler en bedrijfsmatiger
aatipak tiodig

§ 3. Nijverheid en industrie

3.1  De aard en de onivaiig van de bedrijven

Zowel in de aard als iii de Oillvailg Vall de bedrijveii veranderde er
veel. Overzicht 32 geeft daarvati een eerste globaal beeld.

3.1.1   1900- 1930: Kleinschalig en ambal:htelijk
Rond de emiwwisseling bezat de nijverheid nog grotendeels een kleiti-

schalig  en ambachtelijk karakter.   Iii   de   19e   eeuw   had   de   opkomende
industrie nauw aangesloten   bij het agrarisch karakter  van de gemeente:
de suikerfabrieken hadden in de winter seizoenarbeid geboden aan een
groot aantal arbeiders en kleine boeren die in de zonier in de landbouw
of het bouwvak hun emplooi hadden.

Roosendaal zelf was niet erg industrie-minded: de Roosendaalsche Ka-
mer   van Koophandel bijvoorbeeld kwarn eerst   in   1905 tot stand,   veel
later dan elders. Het was een initiatief van "80 neriiigdoenden" en van
het eerste bestuur maakten C.van Cilse,(voorzitter) H.Laane, A.Thwbakx,
C.J.de Vries, J.Hentenaar, J.P.Vreugde eii Kv.Wely decl uit, grote en klei-
nere ondernemers. 29

In   het  jaar 1898 bezat Roosendaal 26 bedrijven   die   het   zelf
' fabriek'

noemde.30 (overzicht 33) Fabrieken waren, volgens de definitie in het
gemeenteverslag, die ondernemingen die met stoomkracht of andere "me-
chanische beweegkracht" werkten dan wei 20 of meer werknemers in
dienst hadden. De bedrijven werden vermeld met een aantal interessante
gegevens.

99)   CARN. archief Kamer van Koophandel en  Fabrieken Roosendaal, jaarverslag  1906,
30)   CARN, GB 1851 -1916. gemeenteverslag 1900.
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Overzidit 32. Bedrijfstakken met aantal vestigingen en aantal in Roosendaal

werkzaine beroepsbeoefenaren 1909-1963

bedrijfstak 1909 1930 1950 1963
31

V P V P V P V P

baksteen, aarde-

werk, glas 7 52 5 31 6    46

(foto)grafische ind. 14   82 15 216 9   313

bouwnijverheid      98 343 145 79+ 122 1187

rhemisclie ind                         2     6     3    18      1      2
houtverwer-

kende ind. 16   95     19   253    25 566 26   332

kledirig en

reiniging    35 73 92 212 104 366 55   +56

kunstnijverheid 22

leder, wasdoek

en rubber              54   90     38    80    43   282 4 252

nietaalind     25 181  79 290 119 1505    87  2813

papier 1    34

textielind. 2    18    10   373    10   334

gas, elctr. en water 2 60 4 137 3  161

voedings- en genot -

middelenind                              19 286 89 1812 94  2618    75  2713

overig of onbekend 1970

TOTAAL 126 725 444 3243 569 6908 +14 9140

gemiddeld aantal

arbeiders per bedrijf 5,75                7,3 12,41 22.1

Bron: CBS beroeps- en bedrijfstellingen
v = aantal vestigingen p = aantal personen

'" )  De c·ijfers van de berciepstelling 1909 zijn inet eitig voorbehoud te lezen. 1Iet aantal vestigingen
is in de beroepstelling niet opge,iomen. daarom is het aantal bedrijfshooMen gelijkgesteld am het
aantal vestigingen. De hier genoet¥ide aantallen personeel zijn inclusief de ondernemers zelf. Verder
bevat het overzicht van het (:BS naast 1 +7 losse werklieden een aantal van 1970 personen. wiens
beroep 'overig genoeind wordt. Dit aantal  is bij elkaar opgeteld  31,6%   van  het  totaal  aantal

personen die een beroep uitoefenen. Het is niet waarschijnlijk dat zij hun beroep in de agrarische
sector hadden, dez categorie was goed benoemd. Wellicht waren velen van hen losse arbeiders.
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Overzicht 33. Lijst van fabrieken 1898, aantallen werlaie,Iiers, gebezigde energiebron
en totaal aantal paardekrachten

BEDRUF Niatineli\'rouweillongens. leisjes  energiebrotipkrachte„

Suikerfabriek Jansen. van Weel. Smits & (:0 130    2 - - stoom 625

Suikerfabriek  de  Ran,  & (:o 219    5     - - st O(lili 740

Suikerfabriek Jager & (',0 115    3     - - stoo,),         535

Drukkerij Poll van Suykerbityk 12 - 2 -
gas 2.75

Cemeentelijke gasfabriek                      7      -      - - stooni        5
Crammolen P'an Broeklic,veii 2 - - - st(mmiwwl 10

(;raan,nolen M.Merks 2 - -              -       stooti,&water       12

Craanmolen MAerden 2 - - - st<)(mikwii,d 8

Kandijfabriek (:astelot 52          5           - - StOO"1 250

Kandijfahriek Van Cilse & Schui 21     +

Koperslagerij (:.van Lith 4 - - petroleuin 2
Mouterij P.van Cilse gas         2

Suikerrafinaderij Vennootschap -Java- 30     - 1 stoom             80

Stijfselfabriek F.Heumann & Co 110 65 20 19 stootll 326

Sigarenfabriek Cebrs. Van Wely                  43      2       7       -

Roosendaaische  Stoonihoutzagerij                              1 1             -            10 - stoom               15

Stoombierbrouwerij C.de Bruijn 6- -            -            Hoon,               8

Smederij A.Dekkers                            9      -      2      -       stooni        2

Smederij A.Vissia +- stooin         3

Tabaksfabriek A.v.d.Biggelaar 18 - -           -           stoom             7

Tabakskerverij H.Laane 10          -            - - gas         8

Tabaks- en sigarenfabriek Ernest Martin 9 4- 3          stoom             6

Wagenmakerij R Soniers                    1     -     -     -    petroleum     2
Wagew,akerij  C.van Oers                                        1            -            -            -         petroleum            1.5

Uzer- en metaaldraaierij A.Tiebackx 17 - 2                -                stoom                 12

Zuivelfabriek & Maaiderij M.Vergouwen stooir,               12

Totaal (986) 840    90    34    22

Op de eerste plaats valt op dat de industrie nog bijna helemaal agrarisch
georiinteerd was: 92,7% van de arbeidsplaatsen werd in die categorie ge-
vonden. Verder was ze voor het grootste deel kleinschalig: vier bedrijven
(15%) hadden meer dan 100 werknemers, vijf (19%) hadden er meer dan
20, de rest, ruim 65%, was Weiner. Maar wanneer we kijken naar het aantal
werknemers dat in de verschillende bedrijven zijn werk vond, lag de situatie
andersom: 70% werkte in bedrijven met 100 of meer werknemers, elf pro-
cent in bedrijven met 20-100 werknemers, en de rest, negentien procent, in
bedrijven < 20 werknemers. In feite behoorden deze laatste categorie naar
haar aard beter thuis bij de ambachtelijke nijverheid.
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Vrouwenarbeid  kwam  in deze reeks alleen  voor  in de grotere bedrijven:
de stijfselfabriek. de suikeritidustrie en de sigarenindustrie. In totaal werd

negen procent van de arbeidsplaatsen bezet door vrouwen. Arbeid van

meisjes kenden de stijfselfabriek en de sigarenfabriek. Jongens werkten

vooral iii de stijfselfabriek. de sigarenfabriek en de stoomhoutzagerij. In
totaal beliep dit zes procei,1 van het aantal arbeidsplaatsen. De overige

3285% van de arbeidsplaatsen werd bezet door volwassen mannen.
De  mechanisatiegraad  leek  op te lopen: gemiddeld konden de bedrijven

beschikken  over 103 paardekrachten.   Maar  de  zes  grootverbruikers:   de
drie suikerfabrieken, de kandijfabriek Castelot. de raffinaderij Java eii de
rijststijfselfabriek, beschikten samen over 95,5% van het totaalvermogen.
De rest had gemiddeld nauwelijks 6 paardekracliten per bedrijf tot zijn
beschikking. Veel was dat niet.

Opmerkelijk is dat iii de sigareiifabriek van de Gebroeders van Wely en
in de kandijfabriek van Van Cilse, toch grotere bedrijven, uitsluitend met
handkracht werd gewerkt. een aanwijzing voor liet ambaclitelijk karakter
van de produktie. Dat was overigens niet alleen bij die fabrieken het
geval.  Ook  bij  bijv. de borstelfabriek vati Vermunt,  die  in  1906  voor  liet
eerst vernoemd werd. was dat nog lang zo.

De  stichter Jan Vernitint liet zich in  1890 voor het eerst als borstelmaker

registreren. Het maken van grof bezemwerk was en bleef aanvankelijk
puur handwerk. De houten bestanddelen werden betrokken uit Schiplui-
den en Iseghem. Pas tijdens de eerste wereldoorlog begon men zelf met
de produktie van houten otiderdelen met belitilp van ge vacueerde Bel-

gische vluchtelingen die het vak kenden. Kwasten werden vanaf de eeuw-

wisseling gemaakt. De eerste machines werden  pas  in 1916 aangeschaft.
33

In lietzelfde verslag van 1898 vinden  we de 'staat van  de  voornaamste

ambachten', die een goed inzicht geeft in de nijverheid van Roosendaal.

In totaal betreft het 397 bedrijfjes, die samen werk boden aan 758 man-

nen, drie vrouwen en 76 jongens. Daarmee gaf de ambachtelijke nijver-
heid   aan   zo'n   150   mensen   minder   werk   dan de industrie. Cemiddeld
waren per bedrijf 2,1 personen werkzaam. Duidelijk is in de aantallen
het patroon te herkennen van de ambachtsmaii die werkte met een of
twee leerjongens of knechts. Negen procent van het totaal aantal arbeiders
bestond uit jongens, het percentage vrouwen was verwaarloosbaar. Ruim
90% van de werkgelegenheid was bestemd voor volwassen mannen.

12 )  CARN. GB 1851 -1916. gemeenteverslag 1898. Dit verslag is genomen onidat het een volledige
opgave bevat van industrie en  nijverheid. clit in legenstelling toi het verslag van  1900.
33    ·)    Theunisse:   'Roosendaal  van  agrarisch  verzorgingscetitrum naar moderne iii(lustriestad'.  in
Jaarboek De Chitlden Roos, 76
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Overzicht 34. Staat  van  de  voornaaniste  ambacliten  1898.

SOORT A iBA(:HT XANTAI. BEDRBEN .UNTAL WERKZAAW. PERSONEN
mannen vrotiwen Jongens

Bierbrouwers                                                   +                20                  -                  1
Boekbinders                                                    2                  3
Boekweitgrittlitolenaars.                         13            13
Borstelmakers                                                  2                  3
Brood- en koekbakkers                    39         89           -         10
Drukkers                                                         3               20                    -                  6
(loud- en zilversme(len                                                                 8                             1 1                                  -                                3

Hoedminakers                                                 3                  5
Horlogentakers                                                                         6                         1 1                            -                           2

Floutzagers                                        2             3
Houtdraaiers                                                   9                  2
Huis/metibelsrhilders/glazenmakers             26             57               -              8
Kleermakers                                                   33                45                                     5
Kamerbeliangers                                      +              4               -              2
Koperslagers                                                                            10                        32                            -                           6
Kaarsenmakers                                                2                  3
Kilipers                                                3               5
Leerlooiers                                                      8                22
Metselaars                                                     30                64                  -                  7
Me,ibelmakers                                                                                      8                                1 5                                 -                                5

Molenaars                                                       4                  7                  -                  7
hiandenmakers                                                3                  6
Piationiakers                                                    1                 10
Pettenmakers                                                   3                  +
Rietdekkers                                                     2                  4
Sineden                                                                          10                     22                        -                       3
Schoetimakers                                                49                60                  -                  6
Suikerbakkers                                                  +                  9                  -                  2
Stilkadoors                                                      2                  6                  -                  1
Steenhouwers                                                  2                  9
Scheepstimnierlieden                                 1               .,.
Stoelenniatters                                                 2                  2
Stoffenververs                                                 2                  2
Timmerlieden                                                                        88                     110                            -                           6

Totiwslagers                                           +              6
Tabakskervers                                                  +                23
Verguiders                                         1              1
Weeschliouwers                                                           16                    24                        -                       3

Wagenniakers                                                                                           4                             1 2

Wasblekers                                                       1                  3                  3
Zadelmakers+                                                  7
Zeeftenniakers                                                 1                   1

TOT.\AL 397 758         3        76
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Opmerkelijk was het grote aantal 'bouwvakkers' onder hen: huis- en
meubelschilders annex glazenmakers (26), timmerlieden (58). metselaars
(30) en koperslagers (10) terwijl ook schoenmakers (49) en kleermakers
(33) goed vertegenwoordigd waren. Het aantal goud- en zilversmeden

(8), horlogemakers (6) en meubelmakers (8) was ook groot voor zo n
betrekkelijk kleme genieenschap. Bovendien waren deze bedrijfjes groter
dan het geniiddelde van 2,1 werkers. Dat is een duidelijke indicatie voor
een regionale verzorgingsfunktie.

In 1927 kennen we opnieuw een opgave  van het aantal fabrieken  iii
het gemeeiiteverslag (overzicht 31) De definitie van fabriek was sinds
1905 nog niet gewijzigd. Vergelijking is dus goed mogelijk. Het aantal
bedrijven   niet   100  of nicer arbeiders liep terug  van  vier   naar  twee,  al
zaten de Coop. Beetwortelfabriek en Red Band met 99 werkneniers na-
titurlijk wei lieel erg dicht bij de grenswaarde. Twaalf bedrijven hadden
20 of mier arbeiders. Het proces van schaalvergroting zette door. Opval-
lend is het trage tempo van de groei van het aantal arbeidsplaatsen
(1157).   Het  was  met 171 toegenomen ten opziclite  van  1898, een groei
van 17,3%. terwijl  in die periode de bevolking toenam  met  60,7%.

Binnen die werkgelegenheid vonden echter significante verscliuivingen
plants. Iii de eerste plaats verdween veel werk in de suikerindustrie. Van
de drie suikerfabrieken resteerde er nog slechts een. Vervolgens was ook
de stijfselfabriek opgeheven. Daarmee was het belangrijkste deel van alle
grootindustrie uit 1898 verdwenen. De grootschalige industrie die daar-
voor in de plaats kwain, werkte veel minder met volwassenen, maar veel
meer met goedkopere jongeren. De werkgelegenheid voor volwassen man-
nen daaide van 85 naar 66% van het totaal. Het aantal arbeidsplaatsen
voor volwassen vrouwen daalde eveneens van negen naar zeseneenhalf
procent.  Het aandeel arbeidsplaatsen voor kinderen (ionger  dan  16 jaar)
steeg van zes iiaar 26,5%. Die stijging vond vooral plaats in de sigare,1-

fabrieken, de suiker(verwerkende) fabrieken en de borstelfabriek. In feite
verdween ongeveer 20% vati het werk voor volwassenen. Dat werd ver-
vangen door werkgelegenheid voor kinderen in de grootschalige industrie.

De  mechanisatiegraad was sinds 1898 toegenomen. Alle bedrijven  ge-
bruikten stoomkracht, gas en/of elektriciteit. Elektriciteit was in opmars:
negentien van de 29 fabrieken gebruikten het. Het gemiddeld aantal be-
schikbare paardekrachten per bedrijf was  128,  25  meer  dan  in  1898.  Dit
cijfer is echter misleidend, onidat de suikerfabriek et, de melkfabriek al-
leen al 82% van het totaal vermogen voor hun rekening namen. Verge-
leken iiiet  het  cij fer  van  1898 (95,5%) wijst  dit  op een grotere spreiding
over de bedrijven. Wanneer we liet gemiddelde van de overige bedrijven
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nenien. konien we op 26 paardekracht per bedrijf. aanzienlijk meer daii in
1898 (6), maar nog steeds 1}etrekkelijk weiidg. P'eel bedrijven droegen nog
een sterk ambaclitelijk karakter. vooral de sigareiifabriek vaii Van WEI>'.

Overzie\it 35.  Lijst van fabrieken, aantal werknemers, gebezigde beu·eegkracht en
aantal gebruikte paardekmchten in 1927.

BEDRUF nia pr         Jo tile ben'eegkr. p.kracht

Koffiebr. en tabaksfabriek v.cl. Biggelaar ;37          6 2 I ele(·tr.            70

N.V.  Borstelfabriek  Vermunt                                         12          37          21 19 electr. 9(}

Hoefijzer eli asselifabr. v. Osta & Zn 1+ - 4- ziliggas 70

Kamlijfal,r. gebrs Vati Cilse                     27     11      -      12 stcmr, m elec'tr.  70
Kantcw,rlic,ekenfabriek de Bruyii 26 2 ele(·tr. 13,5

Koffiebr. ptl tahaksfabr. J.i aane & Zii +0 1 6 - miggas 30
Koffiebr. m tabaksfabr. PSegers & Zii 4- electr.              1 0

Machinefabriek A.Dekkers 10 - 2         -          mwolie         20

Koperslagerij A.Tiebac·kx 20 - 1 - st„(„,1          16

(:oop.klelkfabriek -Het Anker"                 58      1     20 - #Mm 250

en ruw(iii('   50
Meubelfabriek N.V.Van Lieshout 34 -2- zuigg:is 30
Sigarenfabriek N.V.Karel van Wely 153 7 72 5            stooiti             15

Sigarenfabriek MA.van Eindhoven                     1 1          2 20 +         electr.            1.5
Coop. Beetwortelsilikerfabr. -Roosendaal-     88 - 11 - stOO111 2900

Was- en strijkinr. Wed.Corthals 3 2 1 3          stoom          25

Bierbro,iwerij E.de Bruyn 4 - -        -        electr.         6

Bierbrouwerij Wed. (:h.van FAlse 4 4         -           electr.          13

N.V  Alg.  Autogas- en reparatie- inr. Broos 15 1 electr. 6.5

(:arrrosseriefabriek  L.van Oers 6- 2         -           electr.          13

Dnikkerij Poll-Suykerbuyk 31 - 4         -           electr.          25

Drukkerij L.Hontel# en Z.n 3 -
1             -              electr.              10

Drukkerij hnmerechts 5 2          1          electr.          18

N V. Eerste Roosendaaise Brood fabriek 18          2          3 3 electr.            7

zut:gas            11

Tilburgsche Hoedenfabr.v/h De Schepper 7 - 1      2    el. en gas     2

Red Band Confectionary Works 13 23 18 45 electr. 56
Brei-inrichting J.Rasschaert &C o                  2       9       - 2 electr.         1,5
Autoreparatie - inrichting Raayinakers 2 - -        - electr 1.5

Bierbottelarij en Limonadefabr.Cebr.Arnold      2 4       -        electr.         4,5

Wasch- en Strijkinrichting L.Franken             1       2      -        1       stoom       15

TOTAAL (1142) 761    76   207    98              3815
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Vati de nijverlieid bestaat geen opgave meer iii 1927. Wie naar de lijst
uit 1898 kijkt.  kan zich ecliter goed voorstellen  wat   er  met een groot
deel van de daar aanwezige arbeidsplaatsen gebeurd iiioet zijn. Veel vati
cle a,Iil}achtsliedeii zulleii Illet hull bedrijf in moeilijk vaarwater terecht
gekoiiieii zijii. Veel beroepen stoliden onder sterke druk. De toenemetide
goedkope tiiassaproduktie heeft ongetwijfeld ren aantal kleertilakers, hop-
deiiniakers. petteiiniakers. schoetiinakers. kaarsentriakers. bierbrouwers,
kilipers, totiwslagers. nieubelliiakers, stoelf'ninatters. mandenmakers. enz.
brodeloc,s geinaakt. Eeli veranderende ecotionlisclle structuur zal het wei k
gekost hebl,eii van (bockweitgmt)mole.Iiaars eii sclieepstimmerliedeii. In-
ternationale coiwurreiitie za| het niet tianie de leerlooiers moeilijk geinaakt
liebbet i.

So,iitiiigen ki,tideii zich handliaveii. bijv. de goudsmeden en tilailufac-
t,iriers.  soiniiiigeii kondeii zelfs uitgropieii  tot  moderne bouw-  of handels-
011(lerlie,Iiing of tot industrieel brdrijf, zoals bijv borstelmaker Verinwl.

iii zijii totaliteit illoet ecliter liet aa,ital arbeidsplaatsen iii deze sector
sterk zijii afgenoiiieti. Veel van deze ainbaclitslieden zullen elders hun heil
hebbeti   inoeten   zoeken:   in   de   indiistrie.   de   bouw,iijverheid   of  de   (de-

tail)liati(leI. Onidat deze sectormi hi deze periode een bij de bevolkii,g
achterblijvende groei vertoonde,i. ziilleii waarschijnlijk veel anibachtslie-
der) werkloos zijii geworden. Het is ook niet ondenkbaar dat zij een aantal

losse, ongeschoolde arbeiders van de illarkt hebbeii verdrongen. In ieder

geval verdween ook hien net als in de itidustrie. een belangrijk stuk werk-
gelegenlieid voor volwassen niannell.

Over,lcht 36  l'ergelijking van het cicintal arbeidsplaatsen voor mannen en vroutren
in   nijverlieid  en   industrie   per    1000   intic,ners   bij   de   bedrijfstellingen   1930   en   1950.

1930 1950

m       v       m        v

Roose,idaal 264                :35               351                 84

Bergen op Zooin 289                  '33                370                  63

Breda 388 128 378          76

E i,idhoven 482 166 +71 118

lid/nond 338 118 500 145

Den Bosch 26+                 7:1 327 115

()SS 377          8+ 521 102

Till}urg 399 125 +36 108

Bron:   overge,ioinrii   i,it   ETIN-rapport   1955
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Dat liooseiidaal claarmee erg krap in zijii arbeidsplaatsen in indiistrie

en izijverlieid zat. tiiag blijkeii uit overzic·lit 36. Daarin wordt het aaiital
arbeidsplaatsen   per   1000  maii,ielijke en vrouwelijke i,iwoiiers  vaii   een
aa"tal Brabantse plaatsen  vergeleken.  Bij (lit overziclit illoet  t .a.V.   1930
nog worden opge,iirrkt dat liieriii zijii verdiscoiiteer(1 alle tijdelijke ar-
bridsplaatsen iii de suikerfal,riekeii. Wa,itic·er rekeiiitig zou worcieii ge-
houclen Iilet het se,zoetiliiatig karakter vaii liet oprigrc,te cleel val, cle
werkgelegetiheid  iii  cir  suikeri,id,istrie. clati telde Roosetidaal  iii   1930
sleclits 190 tot 200 iwrin: tieiite arbeidsplaathe,1 voor timiiiielijkt· inwo-

3+Ilers.

3.1.2 1()30-1960: Schacilvergroting e,1 origeschor,Me cirl,eid
De veranderitig Vall Ilet patroc,11 vati kleixisclialiglwici e,1 allil}aclitelijk-

heid kreeg zijii  volget,de  miptils  rond   1930.   (overziclit   :3:1)  Tussen   1925

en   1935 begon eerst  liet  aantal  111iddelgrote  bedrijve,i  inet  20  of  iticer
werkiieniers  te  groeieti:   het  steeg  vail  elI' liaar zestien.  lic't  aaiital  bedrij-
veii waar infer  dati  100  werkiietiiers iii dienst warm, steeg vati  drie  naar
vier. Het totale aantal arbeidsplaatse,1 dat zo gerealiseerd werd kwam
daarinee  iets  uit  l,oven  dat  wat  iii  1900  al was gerealiseerd.

Tussen  1930  01 1935 groeide  liet aatital  arbeidsplaaisen  van  1017  naar
1989, bijim een verdubbelii,g. 38% van die groei kwam lot stand dankzij

de vestiging van nieuwe bedrijve,1, de rest was uitbreiding van de be-
staande bedrijven. Bijna 85% van de totale groei kwam voor rekening
van de sigarenindustrie: iii de bestaande fabriek vaii Van Wely steeg het
aantal medewerkers met 613, de Hudson sigarenfabriek vestigde zicli in
Roosendaal en bood werk aan 210 personen.

Cemiddeld genomen werdeii de bedrijven groter, niaar dat beeld laat
zich nuanceren. Bedrijven  met  100 of meer werkiiem(·rs groeiden geniid-
deld van 204 naar 365 persoiieelsleden, de bedrijven inet 20-100 werk-
nemers werden kleiner en gingen van gemiddeld 51 naar 44 werkneniers.
In feite werden dus de grote bedrijven groter, en de middelgrote bedrijven
klettier.

Resuinerend kan men zeggeti dat de groei in het aatital arbeidsplaatsen
tussen  1930  en  1935  voor het overgrote  deel tot stand  kwam  in  de  be-
staande bedrijven, in bedrijven niet meer dati 100 werknemers, en in een
tak van industrie met een sterk ambachtelijk karakter die nauwelijks ge-
mechaniseerd was.

3+)  Cijfers en label zijn overgenomen ilit bolage 3 van het  E.TIN-rapport 1955. Socinal Economi-
sclie Karnkteristiek, 7.10.

127



Overzicht  37.   Het  aantal  arbeiders  werk:aam  in fabrieken  met  meer dan  20  arbeiders.  1900-1952

1900 1905 1910 1925 1930 1935 1940 19+5 1950 1952

Beetwortelsitikerfabriek de Ram & Cie 216  228  221
Btw.sitikerfab. Ravenswaaij. Fercken. Jager & Cie 129 177  168
Btw.suikerfab. Jansens.  .Weel. Smits & (rie 139
Coop.  Beelwortelsuikerfabriek Rooseitdaal -- -- -- 1+9 99  200  200  200  223  250
Stijfselfabriek fa. Heutiiaim & Cie 238 190  218   17
Kandijfabriek C.(:astelot                                 57   76   87
Suikerrafinaderij "Java-                              40   +0
Tabaks- m sigarenfabriek Ernest Martin                  23   18
Roosendaalse Stoonihoutzagerij 23   13
Kandijfabriek van Cilse eii Schui                            26   24   29   39   50   50   55   72   81    93
Sigarenfabriek gebroeders van Web·                           48    52    59  109  237  850  770 391 +05  +40
Koperslagerij A.Thiebackx                                     31    21    +8   27   21
Machinefabr. A.D.Dekkers --   33   16    --

Tai)akskerverij A,v.d.Biggelaar 20   --   50   46   55   38   71   62   35
Borstelfabriek J.Verintint 58 160  170 200 180 315 380 +16
Drtikkerij J.v.Poll Suykerbuyk --    -- 21 -  35  75 75 85 103 116
Tabaksstripperij J.A. de Hartog --    --    3+
Kantoorboekenfabriek de Bniijn --    --    -- 30 35   30   30   +1   25   25
Koffiebranderij  en  tahaksfabriek J.A.I.aane --    --    --   36   47
Melkfabriek -Het Anker" -- -- -- 92 79 80 60 +0 +2 +5
Aleubelfabriek N.N. van Lieshout -- -- -- 33 36    --

Sigarenfabriek IMA.van gndhoven -- -- 27 37 13 15
N.V.Eerste Roosenclaalse Broodfabriek -- -- -- -- 26 13 55 35 30 10
N.V.Red Band Confertionery Works . .          - -        99 85 70  135  275  295
Calvanische Industrie Bookelaar 35   55   +0
F.Smits en Zii                                               __    _    -    -    -    10   13   17   21   24
Hudson Sigarenfabrieken -- -- -- -- -- 210 150 33+ :00 +32
Cebrs.v.d.Brink --    --    --    --    -- 20 20   25   71   97
N.V.Weba - -          - -          - -          - -          - -         20        0        66        55        35
N.V.Lagero -     --    --    --    --   24   29   38   50   48
N.V.Woka -- -- -- -- -- 18 15 --   25   33
Cebrs.  Min                                                                                                                    . . . .          . . . ..40 45   22   35   +3
L.(:.Baartinans --    --    --    --    --    --    --    --    --    +7
Rubberfabriek Indiana 35 120 250 27+
N.V. Deschepper                                    --   --   --   --            .30  .38  20   19
Van Mansfeld 30   --
Ligafabrieken                                                                                                                                    . .            . -             -             _             -             -             -             -             -       1 0 9

A.J.Beijsens-Spaapen --        20        35        36
Erven RBruijninx                                        --    --    --    --    --    --    --    --   50   53
De  Viurslag                                                                                                                  - --   30   39
L.van Oerseli Zii                                           -     -    --    --    --    --    --    --   25   33
Technovum --    --    --    --    --    --    --    --   30   33

Tricotagefabriek Schelfaut - - - - - - - -           - - -         30        30        24
Bauman eli (:o --    --    --    --    --    --    --    --   25   35
N VPhilips --    --    --    --    --    --    --    --  703  598

totaal aantal bedrijven >20 werbmm                                         11        10       10       11        14       16       18       21        29       28
totaal werknemers 967  872  959  768 1017 1989 1887 2168 3528 37+8

aantal bedrijven 20-100 werknemers 7    7   7    8   12   12   14   15  21   19
totaal in bedrijven 20-100 werknemers 245  297  352 351 610  529  587  673  827  818

aantal bedrijven > 100 werknemers +3332++689
totaal in bedrijven  > 100 werknemers 722  595  607  +18  407 1460 1300 1495 2701 2930
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Die trend zette door. Na een terugval eind dertiger jaren en de oor-
logsperiode bleef het aantal bedrijven met 20 of meer werknemers groei-
en:   in 1945 waren  er  21,  in  1952  al  29. Het aantal bedrijven  met  meer
dan  100 werknemers groeide in diezelfde tijd  van zes naar negeii.  Tussen
1945 en 1952 steeg de werkgelegenheid spectaculair:  van 2268 naar 3748
arbeidsplaatsen, ee„ uitbreiding van ongeveer 65%.

Ruirrischoots de lielft daarvan werd gerealiseerd door uitbreiding van
bestaande bedrijven, waarbij vooral Vermunt (VERO borstels), Red Band.
Hudsoii  sigaren  eii  de   Rubberfabriek hidiana eruit sprongen: zij waren

met elkaar goed voor 513 van de 777 gerealiseerde arbeidsplaatsen in
bestaande vestigingeii. De i,ieuwkoniers Philips. LICA eii Baartnians wa-
ren samen goed voor de overige 754 plaatsen. De nietiwe arbeidsplaatsen
werden voornamelijk geschapeii iii de sector laag- en ongeschoold werk.
Alleen Philips en Baartmans hadden een bescheiden aanbod voor tech-
izisch geschoold personeel.

Totaal gemiddeld nani het aantal personen per bedrijf toe. De trend
die  zich  in  1930 had laten vastleggen, zette echter  door:   tussen  1930  en
1952 werden de grote bedrijven groter, de middelgrote wer(len kleiner.

Bij  bedrijven  van 100 werktiemers en meer steeg liet gemiddelde  van  204
naar 338 personeelsleden. In de bedrijveii waar 20-100 personen werkten,
liep het gemiddelde verder terug van 51 naar 39 werknemers.

Bovendien groeide liet aantal grote otidernemingen veel sneller dan het
aantal middelgrote. Tussen   1930  en 1952 groeide het aantal grote  be-
drijven Iriet 350%, en het aantal middelgrote bedrijven met 58%. Dat
betekende dat steeds meer mensen hun brood verdienden in de zeer grote
bedrijven.   In   1930   verdiende  40%   van de werknemers   iii  de   bedrijven
met  20  of meer werknemers  de  kost  in  de  bedrijven  waar  meer  dan  100
man  werkten.   In  1952  was dat percentage gestegen  tot  78.35

De evidente schaalvergroting veranderde bar weinig aan de structuur
van de industrie, die vooral laag- en ongeschoolde arbeid bood. WeI was

er sprake van een duidelijke verdere afname van d'e agrarische orientatie.
iii   1930  werd maar liefst  56%  van de werkgelegenheid  in de voedings-
en genotmiddelenindustrie gevonden.  In  1963  was  dat  nog  maar  30%.36

Het   aandeel   van de metaalindustrie steeg van negen   naar   31 %.   Deze

stijging kwam vrijwel geheel voor rekening van Philips, want wanneer we
de elektromsche industrie binnen de metaalindustrie buiten beschouwing
laten, dan blijft het percentage onveranderd op negen. De bouwnijverheid
35

)  Voor al deze gegevens zie overzicht 37. Dit overzicht is afkomstig uit een gemeentelijke nola
Industriile werkgelegenheid in de jaren 1850-1952.
36)  CBS, Bert,eps- en bedrijfstelting 1930 en Der(le Algemene Bedrijfstelling 1963.
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steeg liclit van elf naar dertien procent. Verlies van arbeidsplaatsen le-
verden vooral de houtverwerkende, de rubber- en textielsector   op:    van
zeventien procent duikelden ze naar elf procent.37 (overzicht 39)

Waren in  1930 de meeste mensen in Roosendaal werkzaam in de suiker,
de sigaren, de borstels en de textielbranche, in 1963 werkten ze voorna-
melijk bij Philips, in de voedings- en genotmiddelensector, in de bouw
en de textiel. Onveranderd bleef de structuur van het laag- en onge-
schoold werk, waarbij een toenemend beroep werd gedaan op met name
vrouwen en jongeren. Tot ongeveer  1930  was het aandeel van vrouwen
in de industriele werkgelegenheid betrekkelijk gering geweest, terwijl jon-
geren niet overmatig vertegenwoordigd waren. Naast de cijfers uit het
gemeeiiteverslag 1927 maken  ook  de  cij fers  van de beroepstelling  1930
dat duidelijk twaalf procent van het totaal aantal werknemers was - met
inbegrip van het aantal jongeren- van het vrouwelijk geslacht. Jongeren
werden niet apart vernield.

Vanaf het einde van de jaren twintig steeg het aantal vrouwen en jon-
geren snel. De oorzaak daarvaii was gelegen in de groeiende bestaande,
maar ook in de zich vestigende industrie, die grote aantallen on- en laag-
geschoolde, dus goedkope, arbeiders nodig had. Op de ruime arbeids-
markt in en rond Roosendaal waren deze volop aanwezig, mede dank zij
het teruglopen van de werkgelegenheid in de huiselijke diensten, en de
agrarische sector.38   Na   1945   was de ruime arbeidsmarkt   voor   onge-
schoold. jeugdig en vrouwelijk personeel voor een aantal bedrijven, waar-
onder Philips, een vestigingsfactor van belang.

39

In  1960  was het percentage  vrouwen  in de beroepsbevolking opgelopen
tot  23%. Het betrof hier vrijwel uitsluitend jonge vrouwen:   na  het   hu-
welijk wijdde men zich aan het full-time littisvrouw- en moederschap
Betaalde arbeid verricliten na het huwelijk werd in zijn algemeenheid
sterk afgekeurd, zeker wanneer het fabrieksarbeid betrof.

Hoewel exacte gegevens voor de totale industrie ontbreken, kan het
aantal niet-volwassen arbeidskrachten in de dertiger jaren op ruim 25%
geschat worden.  In  1950  was  dat  nog  zo:  26%  van de bedrij fsbevolking
bestond uit personen jonger dan 20 jaar. voor bijna tweederde jongens. +0

De jongeren leverden doorgaans een substantieel   deel   van   het   gezinsin -
koInen. Opvallend in dit verband is het verschijnsel dat veel gezinnen
dreven op de inkomsteii van zonen en dochters, terwijl de vaders naar-

\ )  CBS. Beroeps- en bedr stelling 1930 en Derde Algemene Bedri fstelling 1963.
;8) Heeren. Ongeschoold   armoe. 19+.
:m

)    Heeren. a.w..  215.
+(1

)  1 leeren. a.tv.. 196.
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gelang het seizoen als landarbeider, opperinan c.q. grondwerker m de
1 bouwvakken of als arbeider in de suikercanipagne werkzaain waren. Dit

verschijnsel  liet  zich  tot  ver  na  1945  signaleren. +1

Overzidit 38.  Het aantal industrifle vestigingen en het aantal mannen
+2en prouwen dat daarin een baan p<ind 1909- 1960

jaar vestigmge,i mantieli vroliweli totaal

1909 126 725 (90%) 83 (10%) 808

1930 +++ 2851 (88%) 392 (12%) 3243

1950 569 3579 (81%)  1329 (19%) 6908

1963 +1+ 7050 (77%)  2090 (23%) 9140

1971 4686 (76%)  1+44 (2-0%) 61:1)

Bron: (:BS beroeps- en bedrijfstellingen (1971 KvK)*
*)  De  telling  van  1971  benist  op  de A.I.S. Deze geeft ren opgave  van bedrijveti  Iiwt
iiieer  daii  tien  werktieniers.  Ter  vet·gelijkiiig:   m  1968  wai·en  er  volgrits  de A.1.S.  iiog
6760  personen  werkzaam,  in  1973  nog  5721.

De scholingsgraad van de Roose,idaalse beroepsbevolking was en bleef
laag. Exacte gegevens ontbreken echter  tot  de volkstelling vaii  1960.  Toen
bleek dat 85% van de beroepsbevolking alleen lager onderwijs had geno-

ten, tien procent had (M)ULO of drie jaar VH.M.0., vier procent had
het V.H.M.0. volledig afgerond, en slechts 66n procent (161 personen)
had een liogere opleiding. En van die 161 personen moesten er nog vele
worden gezocht binneii de onderwijsinstituten en bij de religieiizen.

3.1.3  1960-1975: Een begin van structuurverandering
Het streven naar de opbouw van een meer gevarieerderd pakket aan

industrie dat vooral werk moest bieden aan geschoolde volwassen nwn-
nen, begon in deze periode vruchten af te werpen. De inspanningen van
burgemeester Godwalt waren hierbij van groot belang. Ttissen  1962-1968
verwelkomde hij onder meer acht grote Amerikaanse bedrijven. die dui-
delijk mikten op een categorie (hoger)geschoold personeel. Het waren
Stratonex , metaalverwerking (1962), Schmutz International,   niaclibiies
(1962),   Lamb   N.V,   machines (1964), Fawick   N.V,   toeleveringsbedrijf

41)      ET\N,   Socicial    Economische    karnkteristiek   van    de    gemeente    Roosendaal   en    Nispen,    haar

problematiek en haar ontwikkeling, bijlage 3, tabel 3.1
12)   Exclusiff bouwnijverheid. De tabel laat slechts cijfers zien tot 1960. Na 1960 lopen her,)eps-
en bedrij fsbevolking door de ornvangrijke pendelbewegingeii te zeer uiteen oin in clit verband enige

waarde te hebben
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voor vliegtuigen, tractoren en auto's (1965), Mead Packaging, verpak-
kingsmateriaal (1965). Rust Oleum, roestwerende middelen, (1967), en
N.V.Yarway.  metaalverwerking   (1968).   Sanien  waren  ze  goed  voor  1264
nieuwe, merendeels gekwalificeerde arbeidsplaatsen.

+3

Het ETIN, dat in de achtereenvolgende jaren steeds aangedrongen had
op een selectieve industrievestigingspolitiek om een ombuiging van de
werkgelegenheidsstructuur te bewerkstelligen. kon in haar rapport van
1969  vaststellen dat tussen  1960  en  1965 de werkgelegenlieid  voor  vrou-
wen weliswaar procentueel nog steeds meer gestegen was dan voor man-
nen, maar dat er voor het eerst =de aanzetten tot een ommekeer te on-
derkennen zijn. zij het dan met name door het aantrekken van nieuwe
bedrijven."++

Overzicht 39.  Het aantal arbeidsplaatsen in de industrie in september 1960 en sep-
tember 1965

1960 1965

mannen vrotiweti totaal mannen vrouwen totaal

grafische nijverheid 208       19 227 237       33    270

hotit, kurk, stro 689       78 767 605       79    68+

kleding en reiniging        78 328 406       88 213 301

leder en rubber 231       45 276 232       51     283

metaalindustrie 2064 281 2345 2211 457 2668

textielindustrie                  55 258 313       48 261 309

voedings- en genotmid. 1402 621 2023 1245 84+ 2089

overige bedrijfsklassen 132        3 135 151       10    161

TOTAAL 4859 1633 6492 4817 1948 6765

Bron: ETIN-rapport  1969

Tegelijkertijd deed zich een nieuwe tegenvaller voor. De totale werkge-

legenheid groeide tussen  1960  en  1965 nog steeds,  maar het aantal  ar-
beidsplaatsen in sommige delen van de reeds langer gevestigde indiistrie
begon te dalen, en wei met name voor ongeschoolde volwassen mannen.
Voor arbeidsintensieve produktiemethoden werd de factor arbeid te duur.
Bedrijven mechaniseerden nog verder of ze probeerden nog meer (duur-
dere) mannen door (goedkopere) vrouwen of jongeren te vervangen. In

+ )  CARN, CB 1936-1975. doctitiientatie bij de tentoonstelling "Roosendaal voor industrie. handel

en dienstverlening, op weg naar 2015".
")  ETIN. De recente expansie van Roosendual, 47
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feite ging hier het proces van arbeidsuitstoot in snel tempo verder. De
werkgelegenheid groeide daareiitegen nog in de nieuwgevestigde indus-
trilfle bedrijven, en daar groeide hij nieer voor niatinen dan voor vrouwen.
Rond  1970  was de uitstoot  van  laag- en ongeschoold personeel zo groot
geworden, dat van een daling van de werkgelegenheid sprake was.

Overzicht   40.   De   groei   vcui   het   aant(il   arbeidsplacitsen   voor   manne,1   en   vrouiven   in
de   industrie   van   1960-1965   verdeeld  Over  reefs   gevestigde   en   nieuwe   vestigingen.

maiineii ,·rouweil totaal

bedrijven gevestigd  v66r 1950 - 460 + 261 -199

bedroven gevestigd 1950-1953       + 21 + 50 + 71

bedrijven gevestigd 1953-1960  + 171 - 15 + 156

bedrijven gevestigd 1960-1965  + 226 + 19 + 245

totale groei 1960-1965 - 42 + 315 + 273

Broti: El'IN-rapport 1969

Overzicht   41.      De   totale   werkgelegenheid   in   de   nci    1950   nieuu,gevestigde   industrifle

bedrijven per september 1960 en 1965

1960 1965 groei

gevestigd m v tot IIl v tot ni v     tot

1950-1953 131 142 273 152 192 344 +21 +50 +71

1933-1960 265 344 609 436 329 765 +171 -15 +156

1960-1965 --  --  -- 226  19 245 +226 +19 +245

Bron: ET'IN rapport   1969

3.2 Werkloosheid, pendel en werkgelegenheidspolitiek

3.2.1  1900-1930 Stagnerende werkgelegenheid, groeiende werkloosheid
Het exact aantal werklozen uit het begin van de eeuw is ons niet over-

geleverd. We kennen slechts de cijfers zoals die vanaf 1922 door de Kanier
van Koophandel werden gepresenteerd. (overzicht 38) Het betrof het to-
taal aantal ingeschreven werkzoekenden per jaar, dus ook diegenen die
werk zochten in de landbouw of de dienstensector. Omdat het in Roos-
endaal voor het merendeel ongeschoolde en losse arbeiders betrof, was
dat laatste onderscheid niet van zo'n geweldig groot belang. In sommige

jaren werden slechts de ingeschreven mannelijke werkzoekenden geregi-
streerd. Zelfs wanneer we de cijfers met de grootst mogelijke voorzich-
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tigheid interpreteren, kunnen we vaststellen dat de werkloosheid omvang-
rijk en vanaf 1929 bovendien sterk oplopend  was.

Overzicht ·*2.   Het totaal aantal ingeschreven werkzoekenden per jaar, de acinvragen
van werkgevers, en de geslaagde bemiddelingen 1922-1935

jaar werkzoekenden aanvragen geplaatst

1922 1977 408 240

1923 5331 332 324

192+ 1275* 309 309

1925 1159* 251 226

1926 1255 353 275

1927 1682 341 251

1928 1461 385 290

1929 1+39 456 319

1930 20+7 719 620

1931 2079 358 307

1932 2722 228

1933 3512**

193+ 3853** 495

1935 +111 ** 498

Bron: jaarverslagen Kainer van KoopliandelI alleen mannen hop·en  18 jaar.
** alleen mannen

Tussen  1900  en 1930 kreeg Roosendaal zoals we gezien hebben  te  ma-
ken met een sterk toenemend aantal mwoners en een stagnerende werk-
gelegenheid. De industriele ontwikkeling zette niet door en bovendien
werd daar werk voor volwassen mannen in aanzienlijke mate vervangen
door  werk voor jongeren en vrouwen. De ambachtelijke nijverheid kromp
in, de dienstensector bood geen nieuwe arbeidsplaatsen, de agrarische
sector bood evenmin soelaas. Iii de boerenbedrijven werd gemechaniseerd,
waardoor minder losse arbeiders nodig waren bij bijv. hooien en oogsten.
Dat veroorzaakte een sterk toenemende zomerwerkloosheid. De suikerin-
dustrie verloor een belangrijk deel van zijn betekenis als additionele bron
van inkomsten iii de wintermaanden.+  Daarbij kwam nog liet effekt van
de verschillende internationale conjunctuurschommelingen en -crises.
Roosendaal kreeg zo het hele jaar door te maken met een hardnekkige

4')  CARN, GB 1917-1939: gemeenteverslagen 1918-1926.
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en omvarigrijke werkloosheid, een situatie die tot ver in de vijftiger jaren
zou blijven bestaan. Overziclit 43 vergelijkt de Roosendaalse werkloos-
heidscijfers met die van Bergen op Zoom en Breda.

Overzicht 4'3.  De werkloosheid iii % van het aantal inwoners te Rc,osendaal, Bergen
op Zoom en Breda, 1935-1970.

Jaar Roosendaal Bergen op Zoom Breda

1935 3,68 4,47          3,9

1940                                       2,6 2,11 2,85

1951                                        1,5 1,85 0,75
1955 1,33 1,07 0,86

1960 0,78 0,92 0,87

1965 0,61 0,58 0,43

1970 0,67 1,09 0,81

Bron: jaarverslagen Kamer  vaIi   Koopliandel

Werkloosheid was zowel voor de betrokken arbeider als voor de ge-
meenschap een probleem. Wettelijk geregelde werkloosheidsvoorzieningen
waren tot in de dertiger jaren onbekend. Daarna waren ze veelal onvol-
doende, vooral als de periode van werkloosheid langer duurde dan een
aantal weken. Wie geen of onvoldoende inkomen had, was, tot de tot-
standkoming  van de Bijstandswet  in 1963, aangewezen  op de particulier
georganiseerde armenzorg. Die bestond uit wat toen genoemd werd de
instellingen van weldadigheid. Dat waren o.a. de (parochiele) St.Vincen-
tiusverenigingen, de St.Elisabethvereniging, de Diaconie en Het Burgerlijk
Armbestitur. In 1918 telde Roosendaal elf van dergelijke verenigingen. +6

De plaatselijke gemeenschap moest echter de kassen van de armenzorg
vullen, en zeker in tijden van economisclie recessie was dat een moeilijke

opgave, terwijl juist dan het beroep op de armbesturen het grootst was.
Het gemeentebestuur stelde zich -geheel naar de liberale opvattingen van
die tijd- aanvankelijk op het standpunt dat zowel werkloosheid als ar-
menzorg particuliere aangelegenlieden waren. Een actief beleid op het
terrein van steunverlening, het werven van industrie of het ontwikkelen
van een gunstige infrastructuur daarvoor werd vanuit die motivatie tot
1916 niet overwogen.

Toen was de nood zo hoog gestegen dat de armbesturen de problemen
niet meer alleen konden oplossen. Het gemeentebestuur greep in, ook al

+6)  CARN, CB 1917-1939, gemeenteverslag 1918.
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op  grond  van  de  in 1912 veranderde .Armenwet. Men probeerde  het  be-
roep op de armenzorg te beperken door aan een aantal werkloze gezins-
hoofden een aantal weken werk te bieden tegen een minimale beloning.
Tot  1925  werd dat betaald  uit  de  gemeentelijke kas. (overzicht  44)

Overzidit 44.  De werkverschajjingsprojecten 1915-1930, de deelnemers en de kosten
in guldens, 1916-1930

laar periode aantal deelnemers kosten

1916 tot begin maart                          ? 7

1919 20 maart - 12 juli 20 personen per week 4 301

13 juli - 30 sept. 120 personen per week 27.429

1922 19 febrtiari - 1 juli

30 juli  -  30 sept. 45.000

1923 1 januari - 1 april 5.000

1924 4 febrtian - 7 juiii 2+.000

Bron:   gemeetiteverslagen

Het werk dat men liet uitvoeren betrof vooral het noodzakelijk onder-
houd en de verbetering van landwegen en het vervangen van houten
duikers door cenient-betonnen. Opmerkelijk is dat deze werkverschaf-

+7

fingsprogramma's vooral in de zomermaanden werden uitgevoerd. Ken-
nelijk wrong de werkloosheid dan het hardst. Dat wijst op een teniglo-
pende werkgelegenheid in met name de agrarische sector en de bouw.

Na 1924 werden geen gernee,itelijke werkverschaffingsprojecten meer

opgezet. WeI werden nog subsidies gegeven aan het Burgerlijk Arnibestuur
om de tekorten die ten gevolge van de hoge werkloosheid waren ontstaan,
weg te werken. +8

De individuele arbeider en zijn gezin probeerden de problemen op een
aantal manieren op te lossen. Sonimigen trokken weg uit Roosendaal en
vestigden zich elders. Anderen zochten werk in plaatsen iii de (wijde)
omgeving, waardoor pendel ontstond. De meesten schakelden ook vrouw
en kinderen in om het gezinsinkomen op peil te brengen. Daarna restte
sleclits de armenzorg

Vestiging elders kwam iii Roosendaal al vroeg in het begin van de emiw
voor. Iii hooMstuk Ir hebben we daarover al iets gezegd. Dat men niet
alleen naar de Randstad trok, maar vaak ook verder weg moest blijkt

r)  CARN. CB 1917-1939. gemeenteverslage,1 1917-1930.
+8

)   CARN.  GB  1917- 1935. ge,Tieenterekeni,igen 1925-1930.

136



hijvoorbeeld  ilit  de genieentelijke jaarverslagen  vaii  1899  en 1900. waarin

sprake was van grote aantallen maiinen die naar Duitslaii(1 vertrokketi
om  werk  te  vinden.  Ook  in liet Jaarverslag  over  1910  vaii  de  Kainer  van

+9
Koophandel  is  daar nog sprake van.

hi  1928  werd  in  het  Cenieenteverslag  vastgesteld  dat  er  iets  minder
werklozen waren,  maar  dat  kwani Onidat: "vooral veel jeugilige  arbeids-
krachteii een emplooi vinden in de Philipsfabrieken te kindhoveii.„51'

Pendel, het dagelijks heen en weer reizen vanuit de woonplaats. ont-
stond wat later in de eeuw. Dat haligt uiteraard sairierl iIiet de toene-
mende vervoersmogelijklieden. Vooral de rol van de fiets nioet daarbij
iiiet oiiderschat worden. Exacte cijfers over de pendel ontbreken tot de
bedrijfs- en beroepstellitig  vaii   1930.  Wei  werd   pendel   terIoops  vermeld

iii  kranten  eri  verslageii.  Het  genieenteverslag  in  1927:
„
Hoewel er nog veel werklozeti zijn, gaat het iets beter niet de be-

hoeftige klasse. Niet zozeer omdat de werkgelege,iheid voor (le man-
nelijke werklozen zou zijn toegenomen, doch wel oindat voor de meis-
jes en jongens van grote gezinnen werk wordt gevonden in de
verschillende inrichtingen en fabrieken iii de industrie-centre der om-
geving. De lonen daarmee verdiend helpen om het wekelijkse inko-
men en daarniee het welvaartspeil der gezinnen te verliogen. .31

In 1930 werden  voor het eerst in beroeps- en bedrij fstelling de bedrij fs-
bevolking en de beroepsbevolking apart geregistreerd. Dat maakte ver-
gelijking mogelijk Wanneer we dat doen blijkt dat de pendel aanzieIilijk
was. Zelfs wanneer we aannemen dat alle personen die in Roosendaalse

bedrijven werkten, ook uit Roosendaal all«,mstig waren (wat zeker niet

het  geval  was) dan moest  in  1930     22%  van de mannelijke beroepsbe-
volking zijn werkkring buiten Roosendaal zoeken. Tegelijk moesten er

(hoog)geschoolde mannen van elders worderi aangetrokken omdat die iii
Roosendaal niet voldoende aanwezig waren. Het ging daarbij om 3,6%

52van de arbeidsplaatsen voor mannen.

Bij de vrouwelijke beroepsbevolking hielden de inkomende en de uit-
gaande pendel elkaar in evenwicht. Opmerkelijk was daar dat Roosen-
daalse vrouwen naar andere plaatsen gingen oni ongeschoold werk te
doen in de kleding- en textielbranche, terwijl er vanuit de omliggende

plaatsen vrouwen moesten worden gerecruteerd om in de sector voedings-
en genotmiddelen te komen werken. Fabriekswerk was dus minder in trek

+9
)   CARN, archief van de Kamer van Koophandel, jaarverslag 1910

*) C.ARN, GB 1917-1939, gemeenteverslag 1928.
31 )   CARN. CB 1917-1939. gemeenteverslag 1927.

32) CBS, Beroeps- en bednystelling 1930. Ook genoemd in het ETIN-rapport  1947,42.

137



dan het werken op een atelier. Het betrof zowel bij de in- als uitgaande
53pendel ongeveer 27% van het aantal werkneemsters.

3.2.2   De werkverschaj]ing in  de  dertiger jaren

Tijdens de crisis in de jaren dertig hadden de arbeiders nog steeds geen
goede werkloosheidsvoorziening. Roosendaal kende  in  1930 een totale  be-
roepsbevolking van 6.339 mannen en 2.297 vrouwen. De werkloosheid
was niet gedurende  het  hele jaar even groot. Tussen 1933-1939  bijv.  was
in  de  zonier  10.6%    en  in de winter  16,2%  van  de mannelijke beroeps-
bevolking werkloos. Werkloosheid onder vrouwen werd niet geregistreerd.
Daarmee lag Roosendaal boven het Brabants gemiddelde, dat 9,6% res-
pectievelijk 13,2% bedroeg.54  Het  gemeentebestuur trof opnieuw maatre-
gelen  in de sfeer  van de werkverschaffing. Vanaf 1930 werden niet Rijks-
goedkeuring 01 niet subsidie van zowel Rijk als Provincie een groot aantal
projecten uitgevoerd. (overziclit 45)

Een belangrijk criterium tot goedkeuring was dat de projecten vooral
arbeidsintensief moesten zijn. Dat werd zowel getoetst aaii het aantal
guldens op de begroting, als aan het aantal manweken dat de realisatie
van het project zou vergen. Een ander belangrijk criterium was dat het
project het algemeen belang zou dienen. Iii dat kader werden vooral in-
frastructurele werken uitgevoerd: werken aan beken en waterlopen   ter
beheersing van de wateroverlast, verbetering van de Havenkade, verbe-
tering en aanleg van wegen, rioleringen. waterleidingen en brandputten.
Zo werd veel werk uitgevoerd. dat anders tocli dringend (en dan zonder
Rijks- en Provinciale bijdrage) had moeten worden uitgevoerd.

Overzicht 45.  Projecten uitgevoerd in werkuers<liajIing, 1930-1940

1930 Verbetering van de Waterniolenbeek

1931 Verbetering van het Deurlegts Vaartje en Oude Vliet

Aanleg van een straat van de Oost Havendijk naar de Lepelstraat
Verbetering van liet Ettitigstraatje en het Peereboonistraatje

Verwerking van grondwallen uit de Molenbeek
Verbetering der Molenbeek

1932 Verbetering van de Leemstraat en de Buienstraat

Verbetering van waterleidingen
Verbetering van de Niolenbeek
Demping van afgesneden armen van de E,igebeek

2
)  CBS. Beroeps- en /,ed/·( te/ling /930. Bovendien ETIN-rapport 19+7,+2-43.

'1) Cijfers alkomstig uit het ETIN-rapport 1955. bijlage 5.
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Aanleg wegie en verbetering van bestaand wegje

Verwerken vaii grc),id uit de Oude \'liet
Verbeteritig van verschillende zandwege,i
Het schoomnakeii van de Mole,iheek
Het  graven  va,1  sloten  iii het gel,ied der Evertkreek

Verliardi,ig vati reti gi'derite der Ocistelijke Havendijk
Aanleg vati reii park

1933 Spitte,1 op de terreitien bij het poini,station van cir waterleiding

Verl,eteritig vaii zandwegen
Aanleg park in de Van ('.ilst·laan
Beplanting van de terreitien bij het waterpompstatio„

Het schootiniakeii mii (luikers (Nicler liet spoorwegeiriplaceineiit
Beplantiiig van zaitdwrge,1
Het ophogen van 'de Veetitjes'

1934 Aanleg van rioleri,igen

Het schouwen vaii openbare waterleidingen
Het aa,ibrengen van brandputten
Verbetering van de westelijke Havendijk
Bebossing van enige terreinen

1933 Verbrtering van de oirigeviiig van de St.Janskerk

Verbetering van het Stationsplein
Verbetering van de Maartensloop
Verharding en verbetering vati straten eti wegrn
Aanleg van brandputten
Aanleg van rioleringen

1936 Aanleg van rioleringen

Aanleg van de rondweg
De ontginning van 'de Veentjes
Verbetering van waterleidingen

1937 Aanleg van rioleringen

Aanleg van de rondweg

Het egaliseren van gronden iii de Vuglit
1938 Aanleg en verbeteri,ig van nolerilige,1

Afwerking van de rondweg

Aanleg Bratrixplrin
Aanleg van de schietbanen op het imlitair oefenterrein

Verbetering van wegen
1939 Afwerking van de rondweg

Aanleg van ren nieuw woonwagenkanip
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Verbeteritig van straten

Aanleg van een elektrische verkeersinstallatie

Aanleg van een meliwe weegbrug

Het Rijk subsidieerde tot maxiniaal 75%, de Provincie gaf aan goed-
gekeurde projecten ook eeii bijdrage. De rest van de kosteti kwani voor
rekening van de geii*ieente. hi Roosendaal stond men erop te werkeii niet
een  sluitende  begroting.55 Dat beperkte uiteraard de mogelijklieden  tot
het crefren van werkverschaffingsprojecten.

De projecten werden uitgevoerd onder leidiIig van de Nederlandse Hei-
demaatscliappij. De Nederlandse Heidemaatschappij ontving voorschotten
van de gemeente voor alle betalirigen. Later stiiurde de Heideinij versla-
gen en kostenspecificaties Iiaar de gemeente. Het gemeentebestuur koll
P.la die verslagen haar declaraties mclienen bij het Rijk

Deze werkwijze gaf veel adii,inistratieve rompslomp en leidde mi,istens
twee keer tot proble,iien. In 1934 was er sprake van een fratidegeval. Er
waren door de chef van de afdeling Sociale Zaken reis- en verblijfskosten
in rekening gebracht voor grondaa,ikoop. De kosten bleken achteraf ge-
inaakt voor priv6-reisjes die in gezelschap van wethouder Ridders ge-
maakt waren -uitsluitend voor eigen genoegen". richting Antwerpen en
Marienburg. De ambtenaar werd gearresteerd en ontslagen. De Raad
diende een motie van wantrouwen iii tegen de wethouder. De motie werd
aanvaard. De wethouder meldde zicli ziek en werd na enige maanden
eervol ontslagen.''b Tengevolge van dit voorval stagneerde het aantal lit-
gevoerde werketi.

in 1936 ontstonden opnieuw  probl :men  toen het budget  voor de 10 liei i

bij de aanleg van de roiidweg ruiinschoots overscliredeii zou worde,i. Er
werd een verzoek oin aanvullende subsidie ingediend bij het Ministerie
van Sociale Zaken. Na rijpe overweging en vergezeld van een ernstige
reprimande werden de geldeti toegekend.

Het gemeentebestuur streefde naar werkverschaffing bintien de eige,i
gemeente.   Iii 1939 legde de nationale overheid de verplicliting  op   om
arbeiders in werkverschaffingsverband te leveren voor de centrale werk-
verschaffingsprojecten. Omdat men moeite kreeg met het vinden van
nieuwe projecten binnen Roosendaal, en omdat deelname aan de centrale

werkverschaffingsprojecten voor de gemeente geen kosteii met zich mee-
bracht, zag men daania af van lokale werkverschaffingsprojecten.

DD)   Van l-le\#oort,  11'erkloosheid  en   11'erkloosheidsbestrijclingin  Roosendaal, 20.
*)  CARN. CB 1917-1936, riotulen gemeenteraad 28-3-1934. De chef Sociale zaken werd
bovendien beschuldigil vaii het verkrachten vati drie vrotiweii.
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3.2.3     1930- 1960:   Toenemende  u·erkgetegenheid.  toenemend  tekort  aan  jonge  en  onge-
schoolde kmrhten

Na   1930  begor,  111  liet  genieentebesttitir  laiigzaatii  de  (,vertitigi,ig  door  te
1}reke,i dat de ge,Ileelltelijke overlieid er 11iet allee,1 was 0111 werkverscliaf-
fitigsprojectivi te orgat,isere,1 of liet ari,ibesti,tir te s, ibsidifreii. inaar dat er
voor Iraar ook eeti rol was weggcli'gcl it, het slilii,ilereii vati cip eCOIl()1IliSC|le
 ,ntwikkeliiig vaii de staci. De konist vaii de dyna,ikisc·lie l,ut'griiieester Priii-
hell was daaraaii Iiiet vreem<1. al was voordirii al eri) k(·titeriiig opgetrecle,1.

Krac·litetis  de  gemeetiterekeiiing  I,it   19:10  was  er  (lat  jaar  liet  bedrag  va,i
120 gillde„ uitgetrokken voor de l,evorcleri,ig van cli' vestigiiig van Inclustrie.
Ilet jaar  daarop  was  dat  260  Ki,Ide,i.   1):iarim  werci  er  64·en  geld  ,Tieer  voor
i,itgetrokk(·,1. Het grl(i was liesteed aaii het opliatigeii van reclainrborcleti
in het statioii en het Iiiaketi vai, sluitzegels.r

Priiisen liFt ret, clitidelijk aiidere witid Baaieti. 70 was hij een warin
voorstander van grootschalige industric'fii. lets waar ii,en v66r zij,i konist
,iogal beducht voor was. 1 lij was dege,w die de zaketi actief e,i plaimmtig
aanpakte.   Die  aanpak  bleef  niet   zo,ider  gevolgen:   de   (ijfers   spreken   iii
dat opziclit voor zicli. Tocli moet mell ZiC|1 voor zover liet de periode
1930-1960 betreft, geen al te grote voorstelling van lift industriebeleid
maken. Er werden iii de tweede helft vaii de dertiger jareti eii daariia
wel aanzetten gegeveii. maar die wareti Ineer het gevolg vaii de indivi-
duele ondernemitigslust van de burge,i,eesters, dan van eeti sainenhan-
gend beleid op het terreiii van industrie eli i,ifra-struc'titur. Daarvan was
nauwelijks sprake.

Tot 1945 kwamen de arbeidskrachteii vooral ilit Roosend:ial eii de on-
iniddellij ke omgeving. maar met name de sigarrii- en de suikerverwer-
kende bedrijven hadde,i steeds meer inoeite oni voldopride van dat per-
soneel te vinden.   Na 1945 zette die oiitwikkeling   door,   waardoor   de

nierkwaardige situatie ontstond dat er enerzijds een grote werkloosheid
eli eeti grote noodzaak tot pendel heerste onder volwassen Iiiannen. terwijl
er anderzijds een groot tekort oiitstond aaii jetigdige rii vrouwelijke werk-
neniers.

Het gemeentebestuur vroeg zich af of het wel verstandig was verder te
industrialiseren gezien de moeilijkheden die Solillilige bedrijveti al liadden
met hmi personeelsvoorzienirig, eii besloot om het ETIN die vraag voor
te leggen. Het ETIN vertaalde deze vraag in twee sub-vragen. nl. de
vraag of in Roosendaal termen aanwezig konden worden geacht die een
streven naar verdere industrialisering rechtvaarcligden, en de vraag naar
de oorzaak van de moeilijklieden die een aantal industrieeii op dat nio-
1)  CARN. (;8 1917-1935, jaarrekening 1931 en 1932.
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nient ondervcmd.w ·Aan de hand vaii demografisclie cijfers en prognoses
eii een bedrijfsenqu(•te formuleerde liet ETIN atitwoord op die vragen.

Ten aanzien vaii cle vraag of het wei nodig en wenselijk was verder te
i,idtistrialiseret,  coiistaterrde  meii  dat   iii   19+7   tiog  een  evengroot  decl
(trtiniinste 22%) vaii de niannelijke beroepsbevolkitig eeil werkkring bui-
teri  de  geinee,ite  nioest   z(,ekeii  als  iii  1930.  Waniieer  de  getneeiite  zicli
tot taak stelde oni de eigen beroepshevolking werk te bieden, en ongeveer
50% vati de sociaal-rcoiioinisclie bevolkingsoverschotteii van het omlig-
gend agrarisch gebied. d:iii waren 11ieuwe bedrijfsvestigingen brood- mi
broodnodig

Maar clat kcmdeii niet alle soorteii iticliistriefii zijii. De beclrijve,i die al
aa,iwezig warcii hacicle„ eeii grote behoefte aan jeugdig eli vrotiwelijk
pt·rsoneel. Si,ids de opko,list vaii de textieltiijverlieid in de dertiger jareti
was die vraag nog „'rder torgenotiieti, wat had geleid tot eeti overs ,alinni
derl-arheicistiiarkt. Daarom moc  het aai,trekketi vari inchistriei:ii dic
rooral jeugdig en vrouwelijk personeel nodig haddeii, absolu,it geiriedeii
worden. (:ezie,1 het in Roosei,(laal aanwrzige arbeidspotentieel moest
wordeii gezocht naar industrieeti die werk boden aan ongeschoolde inan-
ne,i. Tenslotte vestigde het ETIN nog de aandacht op de noodzaak tot
vakscholing bi,ineti de gc·ineent ·. mndat ren aantal bedrijven zijn ge-
schoolde werktiemers noodgedwotigeii vaii riders moet betrekken omdal
Roosendaal nauwelijks gesclioolde arbeiders kon leveren.

Met liet beatitwoorclen van de tweede vraag had het ETIN nicer tiioeite.
Men coiistateercle dat de traditiotieel iii Roosendaal gevestigde bedrijven,
nl. de sigare,ifabriekc·n eli cir sitikerverwerkende indiistrietin moeilijkhedeii
haddeii niet het werven van personc.el. Zij waren voor ruim 71% aange-
wezen op arbeid(st)ers Vall buite,i Roosenciaal. Dc nieuw opgekomell tex-
tielbranclie daarentegen recruterrde zijii arlieid(st)ers voor 89% 1)itinen
Rooseticlaal. De hoogte vall liet loon was iii beide sectorell ongeveer gelijk.
El'IN liield het op "bepaalde factoreti, waardoor de situatie zich ernstig

-0
te,i ongtinste van becloel(le bedrijven o,itwikkeld heeft"."

Het lijkt mij iiwt oiiwaarschijtilijk dat vour veel meisjes het werken iii
de ateliers van de textielirichistrie aai,trekkelijker was dan het werk iii cir
sigaren-. snoep- eii koekfabrieken. De textielbewerking zelf (macliinaal
naaien en breien) sloot goed aan bij het traditioiiele heeld van vrouwe-
lijklieid. Fabricksarbeid voor meisjes werd l,ovendien -vooral door de cle-
rus- ongewenst geacht. gezien de zedelijke en morele gevaren die daaraan

verbondeti zouden zij,i. Werken op re,i 'atelier had vanuit dir oogpunten
3,8 j   F\79.licipport  inzake  de  cirlieid.st,ocirziening.  19 :17.1
ag )   V.'11N. liapport  inzake  de  arl,eidsm,orziening.  \947.61.
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meer status en was 111inder bedreigend voor de traditiotiele vrouwelijklieid
dan werken op een 'fabriek'.

Tussen  1947  eii  1960  vera,iderde  het  indiistriele  aanbod  iii dit opzicht
structureel iiiet wezenlijk, en bleveii dus dezelMe nioeilijkheden met de
personeelsvoorziening  bestaan.  Vanaf  1953  wareri  de  spanniiige,i  op  de
markt voor vrouwen en ongeschoolde jotigeren zo groot geworden, dat de
wijde omgeviiig vaii Roosendaal absoluut niet meer genoeg soelaas bood.
Philips  bijv.  ging  in de verre omgeving  zijn  persotieel  recruteren:   de  pen-
delbussen reden dagelijks tot in Zeeuws-V|aaiidereii en ver iii Belgiit.
Spoedig zou ecliter blijkell dat ook dat geeii eclite oplossing hood.

3.2.4    1960- 1975:  Een  gericht  indit.strialisatiebeleid  en  voortgaunde  arbeidsuitstoot  van
laag- en ongeschoolde art,eid

Rond   1960  was het getrieentebestuur zicli terdege bewiist  van  het   feit
dat alleen een gericlit iiidustrialisatiebeleid ee,i eiticle kon maken aan de
gesignaleerde probletilatiek. Van de meuw benoenide bilrgemeester Cod-
walt, eerder burgeiiieester van Etten, had men iii dit opzicht hoge ver-
wachtingen. Die werdeii met bescliaamd. Hij begon onmiddellijk met het
aanleggen van industrieterreinen.

Daarnaast ontwikkelde Codwalt nog twee hoofdstrategieEn om zon doel
te  bereiken:  de  verstrekking van  hypothecaire  leningen  en  de  bouw  van
industriehallen voor huur en huurkoop.6" Het eerste was strikt door het
Rijk geregeld en had dus geen extra i,ivioed als vestigingsfactor, inaar het
was nieuw voor Roosendaal. De metliode van de bedrijfshallen werd
sleclits voor enkele Amerikaanse bedrijven toegepast. Ze werd iii het mid-
den van de jaren zestig weer verlaten. De investeringenlasten die iii de
nliljoenen liepen. het geringe werkgelegenheidseffect (de Amerikaanse be-

drijven bracliten veel eigen personeel  mee), de rijks faciliteiten voor Bergen
op Zoom, de fiscaal gunstige situatie in Belgie en de economische recessie
waren evenzoveel redenen hiervoor. 61

Het industriebeleid was nog steeds volledig een zaak van burgemeester
en wethouder(s). Onderliandelingen inzake acquisitie van bedrijven wer-
den volledig door de achtereenvolgende burgemeesters Prinsen. Freyters
en Godwaldt afgehandeld. Crondaankopen voor industrifle doeleindetl
werden tot eind jaren vijftig uitsluitend door wethouder A.G.M.Vos per-
sootilijk behandeld. AIs agrariifr was hij als geen ander vertrouwd met de
boeren bij wie hij land moest aankopen. Vanwege de betrekkelijk geringe

60
)    CARN. CB 1936-1975. gemeentereke,tiligen 1950-1966. afdeling kapitaalsdienst.  uitgaven,

hoofdstuk X.
6l

) Heere,1. a.w.. 213.
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opperviakte die nodig was eii de volgzaamheid van de boerenachterban
wist  hij dit steeds 'vreedzaam'  te  regelen. Toen tegen  1960 de belioefte
aan grond voor industrible en huisvestingsdoelen in Roosendaal sterk toe-
nam. stuitte de wethouder op tegenspel. Als gevolg hiervan werdeii ont-
eigeningsprocedures noodzakelijk en kon anibtelijke ondersteuning niet
langer  worden  oiitiopen.62    Op 25 september 1958 kwam  het  toen  tot  de
instelling van de (:omniissie roor Oiiroerende en Pachtzaken.63 Pas in
1972 werd het i,idustriale beleici politiek iiigekaderd in de vorm van het

64instellen van ecil raadsconimissie voor Economische aangelegenheden.

De vestigitig van enkele gespecialiseerde bedrijven bood werk aaii (lio-
ger)geschoolden. Voor het overige bestond er nog steeds een groot aai,bod
van laag- eli otigeschoold werk. niet ilanie voor vrouwen en jongereii.
Zie daarvoor ook de oveizichten 39 en 46.

Uitgaande pendel van laaggeschoolde volwassen nianneii iiaar de (beter
betale,ide) Raiidstad bleef belangrijk. Litgaande pendel van geschoolden
werd bela,igrijk. voor lieii was er oiivoldoende arbeid in Roosendaal zelf.

(overzicht 46)

Overzie\it 46. Pr<,centitele opbouit) nacir sociate beroepsgroep (met jaarinkomen) 11(1,1
beroepsbevolking, pendel en werkgelegenheid  31 mei 1960. 65

Jaaritiko, Iieti Bero(,1,3- ilitgaande inkoniende     werkgelege,i-
in gulde,is bevolking pendel pendel heid

Hogere etriploy ts                                            3.1                            1,9                           0,6                          2,6

Overige arb. en empl. >5500 16,1 15.2 5.4 13,6

Overige employfes <5500 19.1 22,8 14.1 17.5

Arbeiders 3750-5500 32.9 +1.5 ;13.9 32,2

Arbeiders   < 3750 28,8 18.6 46,0 301

TOTXAL 100,0 100,0 100,0 100.0

Bron:   ETIN-rapport  1962

Inkomende pendel van on- en laaggeschoolde vrouwen en jongeren was
nog steeds van groot belang. Er waren echter in de wijde omtrek niet
meer voldoende ongeschoolde jongereti en vrouwen beschikbaar om iii de
behoefte te kunnen voorzien. Crensarbeiders uit Belgie konden het pro-

62)  Heeren. a.tv., 21+.
63 )  CARN, GB 1936-1975, gemeenteraadsnottilen 29-1-1960 en 26-2-1963. GB 1936-1975.
dossier 2185: Verordening  Coniniissie  voor onroerende en  pachtzaken.
64)  CARN. GB 1936-1973, geineenteraadsnotulen  1 1-12-1972.
65

) Tabel overgenomen uit ETIN-rapport  1969.51.

144



bleeni niet oplossen. Daaroni week men uit naar lai,den rond de Middel-
landse zee. De eerste (Spaaiise) buitenlandse gastarbeiders arriveerden in
1965.66  Emd 1965 waren  er  iii  Roosendaal  ongeveer   150  buitenlariders
werkzaain. waaronder Duitsers, Belgeii, Spanjaarden en Marokkanen.67

§ 4. De dienstensector

4.1  De situatie ami het begin vai, deze eeuw.

De clietistetisector was a| vroeg een belangrijke wei kgelegetilieidssector
voor de ineriseii die Iii (de oikigevilig vail) Rooseiidaal wootideii, zowel
voor maiinen als voor vrouweii. De overzichte,1 49 e,1 50 laten zieii dat
er  iii  1909  een  paar  belangrijke  takketi  vaii  dietistverlening  wareti.

De grootste was de sector vervoer. De belaiigrijkste weikgever was on-
getwijfeld de spoorwegen. maar er bestonden ook enkele andere trans-
port- en expeditiebedrijven. De niiddenstandseiiquete (1912) niaakte
melding van zes expeditiekantoren naast Van Gend en Loos.<'8 Verder
werkten  er  uNeraard een aantal personen  bij  de  stoonitram.  Iii  1909  was
42% van het totaal aantal werkers bitinen de dienstverlening iii de sector
vervoer en verkeer werkzaam. Het waren praktisch allen niamieii.

De werkgelegenheid binnen de 'overige dienstverlening' was vervolgens
met 30% van het aantal beroepsbeoefenaren de volgeiide in grootte. Rumi
98% van dit werk werd gevonden in de huishoudelijke diensten. Het be-
trof dus bijna uitsluitend vrouwen: dienstbodes en huishoudsters die bij
particulieren in dienst waren.

Een derde belangrijke categorie werd gevormd door liet handels- en
verzekeringswezen.In 1909 ontbrak  bij de beroepstelling een opgave  van
beroepsbeoefenaren iii bank- en verzekeringswezen, die er, gezien de aan-
wezigheid van de banken van Van Cilse, Luykx, het correspondentscliap
van de Nederlandsche Bank, de Boerenleenbank en het postkantoor toch
zeker geweest moeten zijn.

69

Opvallend is het grote aantal beroepsbeoefenaren in de handel, en het
relatief grote aantal (40 %) vrouwen in deze groep. Dat maakt nieuws-

gierig naar het handels- en winkelbedrijf. In de volgende paragrafen ztil-
len we daar dieper op in gaan.

66)  CARN. CB 1936-1970, jaarverslag 1964.

67 )   CARN, CB 1936-1975. gemeentelijk jaarverslag 1965.
68)  Mddenstandsenqu&te, 380.
69

) ilfiddenstandsenquete, 392-393.
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De  dienstensector  bood  dus kort samengevat  iii  1909  voor 30% meest

ongeschoold en laaggekwalificeerd werk aan vrouwen en binnen de sector
vervoer voor 42% werk van gedifferentieerder maar toch dikwijls weinig

gesclioolde aard aan mannen. De overige 28% werd gevonden in bank-
en    verzekeritigswezeii  en  de  handel, waaronder zowel begrepen de groot -
als de detaillia,idel.

4.2    De niiddenstandseiiqi,6te 1908/1912

Celtikkig  is  Roosendaal  als  afzonderlijke  plaats  beschreven  iIi  cle  zgii
niiddenstandsenqu(,te  van  1908,  die  iii  1912 werd gepubliceerd.  In  Roos-
etidaal   werd het verslag   iii   1911   opgesteld,   en het geeft  eeii goed beeld
van de 'haiideldrijvendeii eii industrieelen middenstand' uit die tijd. Het
betrof in totaal ongeveer 290 bedrijve.Ii. Eeii overzicht van de beschreven

beroepen en bedrijven uit de dieiistverleneiide sector vindt U in over ziclit
47.

Al op een van de eerste pagina's van het verslag blijkt dat de handel
op de niarkten in Roosendaal zeer belangrijk was, niet alleen vanwege
de handel zelf, maar vooral vanwege de vele bezoekers uit de regio die
daardoor naar Roosendaal kwairien. Het aantal markten te Roosendaal

was beperkt. Er waren de veemarkten, die vooral door inwoners uit de
omliggende landbouwersdorpen bezocht werden. Ze maakten van de ge-
legenheid gebruik om hun inkopen te doen bij de grossiers en kleinhan-
delaars in Roosendaal. De varkensmarkt op maandag viel bovendien sa-
men met de druk bezochte wekelijkse niarkt in manufacturen, fruit,
gatanterieen. boter en eieren.70

De boter die op de niarkt verkoclit werd, zal tiiinstens voor een decl af-
komstig geweest zijn van boerinnen die nog zelf kaniden. Ze kregen hun
boter "voor een groot gedeelte betaald in de vorm van winkelwaren".71

Dat men iii Roosendaal vooral de gangbare voedingsniiddelen (boter,
kaas. eieren. melk, aardappelen. groente en fruit. vis etc.) nauwelijks in
de winkel, maar op de lokale markt dan wei bij de lokale boer of venter
kocht, blijkt alleen al uit de afwezigheid van winkels die zulke produkten
verkochten.

<' )    Middenstandsenqufte.  '381.

1  )    De Grondwet. j,ibile,imnummer bij het 23-jarig bestaan van de Boerenbond. 1921.
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Overzicht -17. .\fiddenstandsliedrijven in Roosendcial. micidenstandsenquete
1909/1912.

beroep aa,ital nevenbedrijf levering toestand

1,eroelisgrorp

bakker   39 meestal lokaal achteruitgaand

lager                                       16 "re lokaal kotistatit

sclioe,imaker  :17 alle,1 lokaal kotistant

snild 11 nieestal lokaal/ regiotiaal  acliteruitgaand

goud/zilverwerker 6 alleti regionaal/ lokaal  vooruitgaand

triandenniaker 1 Wrn regionaal/ lokaal acliteruitgaa,id

belia,igers/ stoffeerciers   1    Ja lokaal achterititgaa,id

apothekers/ drogisten +    de lielft lokaal vooruitgaatid

kappers/barbiers 4 meestal lokaal kolistalit

horlogeniaker + ja regioilat,1/ lokaal   vooruitgaand
kleermakers                          14 enkele,1 regiotmal/ lokaal konstant

handel bouwmateriale,1 6 allen lokaal achteruitgaai,d

woninginric·hting 30 regiotiaal/ lokaal ko,istatit

modisten 7 allen regionaal/ lokaal  konstant

veehandelaars                   8

stalliouders                       7

hotelliouders                   7
bierhuishouders enkele

herbergiers 20 72

diversen 40 a 50

Broti: Verslagen  van het onderzoek  naar  den  toestand van den  handeldrijvetiden
en industrieeleri micldenstand iii de proviticie Noord Brabant, 1908/1912

Wel waren er een flink aantal bakkers en slagers gevestigd. Hun aantal
was in de afgelopen jaren sterk uitgebreid. De zestien slagers die Roos-
endaal  in 1911 telde, oefendeit  uitsluitend het slagersvak  uit. De slagers

en hun leerlingen waren alkonistig uit "de burgerstand=. Ze hadden geen
van allen een vakopleiding gehad. Ook hielden ze geen boekhouding bij
Slachtvee werd, met een of twee stuks tegelijk. A contant gekocht van de
boeren uit de regio. Het vlees werd voor een deel buiten Roosendaal
verkocht. Men verkocht ook op krediet, soms tot 500 gulden toe. De hoge

72)     ilet   verslag  spreekt   hier  van "rer, twintigtal, de kleinere  buiten  besc·hotiwing  latende."
Middenstandsenquete.  445.
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prijs van het vee drukte de winst, en er werd geklaagd over een teveel
aan kleine slagers. Hiin aantal was de laatste vijf jaar dan ook met zes
uitgebreid. Een slagerspatroons-vereniging bestond er niet.

Ook de bakkers klaagden dat huii zaken acliteruitgingen. Ook zij had-
den te maken met een grote toeloop van nieuwe vakbroeders. Iii de laatste
achttien jaar waren  er ruirn veertig bijgekomen, zodat Roosendaal iii  1911
59 bakkers telde. Met bakken alleen konden ze de kost dan ook iiiet
verdienen. Veleti oefendeti allerlei nevenberoepen uit. In het verslag werd
gesproken van een winkel in glas en porselein, twee stalhouderijen. enkele
gisthandels. eeii herberg. een kolenhandel enz. De nieesten verkochten in
hun winkel ook chocolade. suikerwerken, banket, kruidenierswaren, spek.

aardappelen en tiiargariiie. Maar er was ook sprake van vijf bakkers die
uitsluitend een banketbakkerij hadden.

De bakkers klaagden nog nicer. Over de oneerlijke concurrentie van de
zgn. boerenbakkers <w -baksters, die soiris wei zes tot acht baaltjes blorm
per week verbakten. Over de concurrentie van erik broodfabriek ter plaat-
he.  Over  liet  feit  dat  ze  iii  de  zoinerniaanden  wel  een  kwart  van  hull
oinzet verloreii door het verbod op koek- en moppenverlotingen op de
kermissen. Maar ze kiaagden evenzeer over verpliclite klandizie, gedwon-
gen winkelnering, te veel krediet, te kleine omzet, de grote kosten ver-
bo,iden am het gerechtelijk invorderen van schulden, wanbetaling. en
tenslotte aan het genils van een goed verenigingsleven. een goede boek-

houding en van onderlinge verstandhouding omtrent prijs en gewicht. De
enigen die Hwt klaagden, wareii de banketbakkers, maar die verkeerden

ook duidelijk in betere financiele doen dan de andere.
De bakkers en hun leerlingen kwamen gedeeltelijk uit de burger-, ge-

deeltelijk uit de arbeidersstand. Voor de leerlingen was liet perspectief
slecht. De rapporteur veronderstelde dat velen van hen spoedig een ander
baantje zouden nemen onidat ze niet in staat waren een eigen bedrijf te
beginnen. Ceen der bakkers had een vakopleiding genoten, en slechts vier
van hen hadden het vak van vader op zoon geleerd. Een boekhouding
werd nergens voldoeride bijgehouden.

73

Kruideniers werden in de enquete niet expliciet vernoemd. Wel werd
onder het hoofdstuk 'diverse ondernemers' gezegd dat er enkele Winkels
waren in voedingsmiddelen zoals comestibles, koloniale waren, gedistil-
leerd, koffie, thee, tabak en sigarm. Tevens werd opgemerkt dat er de

laatste tijd "ineer en meer grotere winkels" in comestibles bijkwanien,
waarvan de kleinere winkels veel schade oiidervonden.

'1 )    Midderistandenqu#te.  395  e.v.
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Van de winkels en bedrijfjes die niet iii voedingswaren hatidelden kuii-
tien we vaststellen dat zij voor het merendeel hun klandizie ook uit de
omliggende dorpen betrokken. De enige omvangrijke groep die een uit-
zonderiiig op dat gegeven leek te vormen. was die van de schoen,iiakers.
Er wareii er 37, eeti fors aantal, maar toch werd van hen gemeld dat ze
buiten de plaats niet veel leverden. Het is ecliter aannenielijk dat via dr
marktdagen   toch ook kopers  van buiten Roosendaal bereikt werclen.

Het beeld dat van de schoenmakers geschetst werd, komt in belaiigrijke
iiiate overeen II,et dat van de bakkers, voor wie de spoeling ook erg ditii
was. Ze orfende,i allem:ial ee,1 nevetibedrijf uit. Veleii ware,1 tevens werk-
zaani als barbier, lantaaniopsteker, nachtwaker etc. Ook zij klaagden over
de te lailge kredieten, de lioge invorderingskosten, over oiieerlijke con-
currentie vaii niarskramers eii niarktkooplieden. Sleclits enkele sclioen-
Inakers werkten  met  een  kneclit.  Ktiechts  waren  Ikiet  meer  te  krijgell:   "de
meesten zoeken eeii postje bij de Spoorwegmaatschappij of bij de Poste-
rijen. Van de brievenbestellers is 90% schoenmaker geweest.

"7+

Voor de kleer,iiakers was de situatie niet veel gunstiger. Ze hadden te
maken met een toenemende concurrentie van confectiekleding. Het ver-
slag maakte er irieldiIig van dat zij sleclits met heel hard werken "den-
zelfden" konden blijven. Naast de verkoop van stoffen en het aanhouden
van een kledingniagazijn werden als nevenbanen genoemd barbier en laii-
taarnopsteker.

De modistes hadden het beter. Allen hadden tevens een winkel in mo-
deartikelen, en een verkoclit ook damesconfectie. Hun zaken liepen goed.
Er was sprake van liet werken met leerlingen die voor twee Jaar eeti
leercontract kregen, en een van de winkels had zelfs vier winkelnieisjes
in dienst. Het verslag constateerde enigszins misprijzend dat de inodisten
profiteerden "van de toeiiemende zucht naar weelde, overdreven opsmuk
van alle standen".75

De "kooplieden in voorwerpen van woning" vorniden een tarrielijk grote
groep van dertig ondernemers. Ze verkochten een breed agorti Ileilt:  vail
pendules en gordijnen tot haarden, bedden. keukengerief en meubelen.

De middenstandsenqu6te maakte verder melding van een toenemend
aantal krediet-aanvragen. Als oorzaken daarvan noemde ze een drietal
factoren. AIs eerste de noodzaak tot uitbreiding van zaken "ter bekoming
van een groter produktievermogen. noodig geworden door de concurrentie
terwijl het vereischte bedrijfskapitaal ontbreekt". Als tweede werd ge-

'+ j   Middenstandsenquete, 402
-' )   Viddenstandsenqu&te.  439.
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tioemd de eiiorm vergrote capaciteit der suikerfabrieken. Als derde factor
noemt het verslag

"Het feit dat zeer veleii verder willen spritigen dan hun stok lang is,

getuige. dat bijiia iedereti tiinmerman, elke metselaar e.d. zich noemt

en in werkelijklieid is "aannenier" en aanneriiingen doet van gebou-
wen enz. loopende over bedragen. waarvan zij vroeger het bestaan
niet konden dromen. 476

Deze laatste zinsnede (luidde er op dat een tiiet te verwaarlozen aantal
vaklieden de grote stap waagden: ze werden van 'zelfstandig  ambachts-
iiian' tot 'middetistander'. De toon waarop de mededeling werd gedaan,
itiaakte eveneens duidelijk dat de rapporteur dat een twijfelaclitige ont-
wikkeling vond. Diezelfile toon vinden we terug wanneer de oorzaken van
de faillissenlentell besclireven worden. (tussen  1895  en  1909  negentieti

stuks) Dan heet het dat "Sleclit beheer, niet behartigitig der zaketi. gebrek
aan doorzicht. luilieid, gebrek aan administratieveii kennis, geldgebrek eti
slechte leefwijze" oorzaken waren. Slechts "vaii eiikele faillissenienteii was

77
tegenspoed  iii   zaken   de  oorzaak"

Het rapport gitig er in zijn conchisies van uit dat de algemene ontwik-
keling van de ondernemers in het algemeen 'tanielijk voldoende' genoemd
kon worden. maar dat ze op het terrein van boeklioudkundige kennis en
handelskennis ernstig tekortschoten. Dat was niet verwonderlijk omdat er

geen goede vakopleiditigen waren. vervolgde de rapporteur, dus een goed
verenigingsleven. bijvoorbeeld aansluiting bij De Hanze, zou dat gemis
moeten en kunnen opheffen.

De algemeiie co,icitisie die iii de enqi,Fte getrokken werd, was dat de
situatie van de handeldrijvende en industriele middenstand van Roosen-
daal niet ge.zond was en verbetering behoeMe. Cebrek aan vakkennis was
een van de oorzaketi, de wijze van kredietverletiing en betaling een vol-

gende, maar ook het feit dat veel van de leerlingen uit de arbeidersstand
afkomstig waren werd daarbij genoenid, en wei omdat men met kon ver-
wachten dat de zich ciaaruit vorniende middenstand over voldoende be-
drijfskapitaal zon beschikken.

Er werden maatregelen aanbevolen die de situatie moesten verbeteren.
Die lagen op het terrein van de eigen organisatie en onderlinge samen-
werkiiig, het verbeteren van de vakopleiding. het verbetere,i van cle pro-
duktkwaliteit en bet verbetereii van de verkoop- en betalingsvoorwaar-
den.78

"6 M   Viddenstan( enqit#te. 393.
I.

j  .Viddenstandsenqu#te. 394.
'8) .Viddenstandsenqu#te 190,91912.1·116.
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4.3    De  otitwikkelingen  binnen  de  (detail)handel  tot   1955

Rond  1910  gaf de Middenstandsetiquhe  oiis  een goed beeld  van  liet

Roosendaalse detailhatidelsapparaat. Het was over het algemeeti klein-
schalig, weiriig gespecialiseer(1, tiog sterk verbonden lilet de drukte op de
wekelijkse (vee)1Iiarkten, eii het vervulde deels een regionale fuiictie. Na-
tuurlijk veranderde er in de jaren daartia wei iets, maar het teinpo waanii
dit  gebeurde  was  tot  1930  iii elk geval zeker  iiiet  hoog.  De  slechte  soci-
aal-economisclie situatie iii het hiterbelliilil was daaraan tried e debet.

De handel in zuivelprodukten begon zich langzaam te verplaatsen vaii
inarkt ezi boerderij naar de zuivelwiiikel. hi inindere niate gold dat voor
groenten eti aardappe|en. Kleermakers. modisten en hoedenmaaksters kre-

geii het moeilijk en in hun zakeii werd steeds minder handwerk verkocht

eii steeds meer confectiegoederen. Er vestigden zicli Ineer kruide,iiers eti
litin assortimeiit werd groter. Er kwamen filiale,i van landelijke bedrijveii,
zoals De Cruyter en De Spar. In de loop van de jaren coiicentreerde een
aantal winkels zich in de Molenstraat. de Bloemenmarkt, de Markt en de
Raadhuisstraat. de straten dus rotidoni de plaatsen waar de wekelijkse
markten werden gehouden.79 De instroom van kleine zeifstandigen bleef
ecliter relatief groot.

Rond 1930 resulteerden deze ontwikkelingen iii een vrij groot winkel-

apparaat van een zeer bescheideii allure. Meer dan elders in de provincie
had men te maken met eeti winkeltype dat als nevenbron van inkomsten
hingeerde en waarin het gros van de werkzaamliedmi verricht werd door
eclitgenote of familieleden. Van het totaal aantal winkels had dan ook
43% geen (eigen of vreemd) personeel.80

De structuur van de handeldrijvende middenstand had nog een typisch

plattelandskarakter. Het aantal zaketi iii dagelijkse verbruiksartikeleii was
groot, niaar het aantal winkels dat iii die tijd veel iii stedelijke centra

werd aangetroffeti, zoals winkels in banket. groente, fruit en zuivel, ma-
nufacturen, woninginrichting en elektrotechniek, was iii Roosetidaal biti-
tengewoon klein.

Dat plattelandskarakter gold niet alleeii de winkelbedrijven, maar ook
de handel buiten de winkels. Het aantal groothaildelsbedrijven bleek in
Roosendaal zeer bescheiden te zijn, en veel meer dan elders in de pro-

vincie afgesteind op de verzorging van de landbouw (handel in gratleil.

-9 ) Roosendaai, het voormalige kernwinkelappar(tal. (:11\1K-rapport 1972
84))  ET'IN. Sociaal economische knrakteristiek van de gemeente Roosendacd en Nispen. bijlage 3.
15-16.
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kutistniest. vee en paarde,i) dan op verzorging vaii de directe oingevitig
niet bijvoorbeeld bouwniaterialen en brandstoffen. 81

De positie vati de niiddenstander en witikelier was m het Interbellmii
weillig be,iijdenswaardig. De verslagen van de Kamer van Koopliandel
verschaffeii oils (laarover Keen exacte informatie, maar de teneur van de
optiierkitigen is di,idelijk: "De strijd 0111 het bestaan wordt scherper. de

conctirretitie vitiniger, de vraag Iieemt af. de winsteii cialeii eii inet,ig
harde werker kan ondanks al zijn pogiiigen het hooM niet boven water

„82houdeti.
De  ooizakeri  van  de  voortdurende  inalaise  werden   iIi   1928  benoeind:

oiieerlijke conctirrentie van werkneniers die een 8-urige werkdag hehbrii
e,1 die daartia:ist gaan bijklussen, rijks:imlitenaren -vooral postbodes en
bruggewac·liters- die hetzelfile dorti. erii teveel aan patroons. en tenslotte
ee,1 gc.,iiis aaii statidsbewustzijn eii grondige vakkennis bij een groot (leel

der patroons eri ten gevolge daarvan een getilis aaii vertrotiweii bij liFt
1}ril,lick-8 ,  Te,islotte  iiiaakte  iiien  iti  1931  iI,elding  van een verder dalend(·
k(,(,pkrac·lit. eti reti gelijktijdige uittocht van Roosendaalse kopers ri C 1 i t 11 i g

8+.Auitwerpeti. Rotterdam en Bre(la.

Venteii inet i,ielk. groenten, vis. aardappele,i e.d. bleef tot iii de dertiger
jaren heel gewoon. Dat is teni,iinstc· af le leideii mt de herliaaldelijke
verzocketi tijdeiis de crisisjareti aa,1 het griii(*etitebestiiur oni liet vetitrti

85 rdoor tiiet-Roose,idalers te verbiedrii.   r.e,i aatizienlijk aantal Roose,idaal-
se tuiiiders oi,tdook bove,idieti cir veilingplic·lit eii ontwikkelde de gewooll-
te oni f·erst 's Iilorgens niet huil groente te gaati venteli, en dan 's midclags
het restatit iiaar de veiling te breiigen. De veilitig werd daarom vaii s
ii,icidags vier iltir verplaats naar + ritorgelis vroeg.

86

Terigevolge van de  estigitigswet Kleii,hedrijf trad er in het winkell,Fcirijf
erii saiiering op, die daariia ook door de oorlogsonistandighedeii wer<I
versterkt.  hi  1950  zag  de  haiidel  dieriteiigevolge  er  al wat anders  uit.  Ilet
grote aantal witikels in dagelijkse verbritiksgoederen was -in relatie tot

81

1    V.'r\N.  S:,fictal  er<,nomische  karnkleristiek  wn  de  gemef,itte  ihic).tendaal  en  Nispen.  bij\:,ge  '3.
16-17

82 )    It\NB:  arcliief van  de  Kamer  vaii  Atic,pliatitiel  et,  Fal,riekrit iii Westelijk Noord  Brahant
1922-1979. jaarverslag 1924.
41)    IL\NB.  arc'liief vati  de  Ka ner  van  AP,01,1,ai,(lel  ei,  Fal,riekeii  iii  Westelijk  Noord  Braha,it

1922-1979. jaarverslag 1928.
8+

) It©IB: arrl,ie f vati (1( Kamer van Koophanciel en Fil,rieketi te West-Brabant. jaarverslag 19:11
Deze uittcirlit vati kopers wordt ook veri,irld i,1 de (;ids  roor  Rotisenciacil  en  lispen.'25.

tr, )    Al  vaimf  het  miciden  der  twintiger jaren  gel,ruikelijk.  bijv.  in  de  raadsvergadering  vati
22-12-1926 weril liet vei iteii m et vis door I liet -Ri,ose lidalers #'erbocleti.
86

) M.Broos. (1.fl'.
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liet bevolkingsaantal- afgenomen, en het kleine aantal winkels dat de
11iet-dagelijkse goederen verkocht, was toegenoinen. Bovendien was het
totale aantal winkels - iii relatie tot het bevolkingsaaiital- afgenoinen,
zodat geniiddeld per witiket een groter verzorgingsareaal bescliikbaar was.
Roose,idaal kreeg liierdoor iets 11ieer allure als regioiiaal verzorgingscen-
trutil. Datzelf<le gold voor de handel die niet in witikels plaatsvond. De
achterstand die Roosendaal  iii  1930  teii opziclite  vati vergelijkbare plaat-
sen uit de provincie nog had. werd iiigelopen.87

'I'och   was   het   (detail)handelsapparaat rotid 1950/55 nog betrekkelijk
kleiti vaii onivang. kleinschalig van opzet, had het weinig elan en tiitstra-
hig,  en  was  de  regionde  fiinctie zeer beperkt. Telde  Roosendaal  in  1911
oilgeveer  250  witikelbedrijven.   in   1945   waren   dat   er  ongeveer  350.   en
in  1955 ongeveer 400.88 Tuss{vi  1911   en 1945 steeg het aantal winkels
dus  met   40%,  tussen   1945   en   1955  mct  15%.   De bevolking groeide  in

die tijd met 65% respectievelijk 24%. Uit die achterblijvende groei van
het aantal witikels  bij  de bevolkingstoenanie blijkt schaalvergroting:   de
winkels op zicli zullen ruiintelijk met veel groter of moderner geworden

zijn, maar hun zakelijke importantie steeg wel: zij kregen geniiddeld meer
klanteli.

4.4  De  vorniing  van een nieuw kern-winkelapparaat vanaf  1955

Men krijgt niet de indruk dat de winkeliers of de middenstanders, een
enkele uitzondering daargelaten, rond de jaren vijftig, zestig erg onder-
nemend of vernieuwend bezig waren. De drang tot vernietiwing en ver-
betering -iii wezeii schaalvergroting, verbreding van het aanbod en dif-
ferentiatie- kwam vooral van stedebouwkundigen en het

grootwinkelbedrijf.   Rond 1955 werden  er  in het kader  van de stadsi,it-

breidingen door de gemeente grootse plannen gemaakt voor het bouwen
van 110 nieuwe winkels  in  winkelcentra. (35 Nieuwe Markt,  28  in  West,
10 in Nispen, etc.) Iii het kader daarvan Ontstoiiden contacten niet89

grootwinkelbedrijven, filiaal-bedrijven en ondernemers van buiten Roo-
sendaal.

8 )   ET'IN. Sociaal  economische  karakteristiek  van  de  gemeente  Rooseridaal en  Nispen. bij\age  3,
18-19.
88)   CARN. CB 1 936-1973. stuk nr. 68. gegevens voor de voorlichtingsavond voor de R.Klid-
denstandsvereniging 8- 12-1955.
89

)   CARN, CB 1936-1975,  stuk nr.  68. gegevens  poor  de  voorliclitingsavond  voor (le R.KMid-
denstandsvereniging 8-12-1955.

153



Burgenieester Freyters liclitte op een bijeenkonist de mogelijkheden voor
de plaatselijke middenstaiiders toe. en betreurde het tegelijkertijd uitdruk-
kelijk dat de middenstand met de mogelijklicid had aangegrepen bouw-
vergunningen te vragen voor de nieuwe winkels. Zij lieten op die manier
heel  wat  kansen  liggen. Freyters vertelde  dat  over de komst  van een groot
wareiiliuis (\'BcD) werd onderliandeld. Hij probeerde de weerstand tegen
de koni t van het warenhilis te verminderen door erop te wijzen dat zo'n
vestiging voor de Iniddetistand alleen maar gunstig zou zijn omdat wa-
renhitizen nu eeimiaal als trekpleister voor het publiek fu,igeerden. 90

Stedebouwkundigen en politici togen  aail   het  werk  en  tussen  1955  en
1980 kwwn ill liet kader van stadsvermeuwing en stadsuitbreiding, zowel
ee,1 11ieuw in de biniiinstad gelegen winkelcentrum als enkele kleiiiere
burirtwinkelcentra iri de nieuwe wijken tot stand. De Nieuwe Markt, de
Passage en de Roselaar. alle drie nieuw, vormden liet ruiin opgezette nieu-
we keniwinkelapparaat. Het eerste grote warenhuis (\/&D) werd geopend
111 1965, de HE 'lA volgde al snel.91

Het nieuwe kernwinkelapparaat vormde ecliter op geeii enkele mamer
een ritinitelijke ee,iheid met het oude. bestaande winkelapparaat in de
binnenstad. Dat bleef uiteraard gewoon bestaan, maar liet ondervond veel
concurrentie van de grote, vaak modern opgezette en goed gesorteerde
bedrijven in het nieuwe winkelcentrum en ook van de in de stadswijken
geprojecteerde buurtwinkelcentra.

De plaatselijke middenstanders hadden het er moeilijk mee. Een aantal
zaken verdween, de onizetten van de overblijvers stonden onder sterke
druk, en de weerstand tegeri de nieuwe ontwikkelingen bleef. Burgeinees-
ter Codwalt verweet hun, nog weI bij gelegenheid van liet 60-jarig jubi-
leuni van de R.KMiddenstanclsvereniging (1963), dat zij zelf een rem-
niende factor waren  iii  de  oiitwikkeling  van een gezonde middenstand:
ze wareti batig voor concurrentie, ze spraken Codwalt erop aan onidat
hij de afgelopeti weken enkele 'vreeinde' zaken geopend had in de Dr.
Braberstraat: ze wisten niet tot afspraken te komen omtrent winkelslui-
ting, het hotel- cafd en restatirantwezen bood oi,voldoende service, eiiz.

"We zien dat velen acliterblijven en gezapig op den ouden voet door-
gaan. Als deze dan teii under gaan geven ze de supermarkts en der-
gelijke de sch,ild. Iriaar dat is beslist verkeerd gezien. Geen enkele
winkel, geen enkele zaak behoeft le verdwijnen als de eigeiiaar bij
de tijd blijft. zich specialiseert en nog meer service geeft dan hij

9 92
gewend was.

(MI )   Brabcmts Nieuu,sblad. 9-12-55
41 )  CARN. docuinentatiemap winkels.
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li)(·h kon(teri vrel Roosendaalse inid(lenstanders de aarcl eii het triiipo
vaii de veriiirtiwing tilet bijlioudmi. Deels had (;odwalt gelijk toeii hij de
winkeliers venveet dat ze Ilieiltaal iii liet oticle' bleveii limigen, deels was
het natuurlijk ook cen kwestie van finaiicifti: veel klei,w bedrijfjes haddmi
ee,ivoudig gerii grid voor oinvaiigrijke investeritige,1 of hri aangaaii vaii
er,i felle coiwurrentieslag. En derls was de oiitwikkeliiig reti ge&(,lg vati
liet proces vati schaalvergrotii,g, clat noodzakelijkerwijs de verdwijtii,ig
van eeti aatita| kleitie wii,kels tot gevolg ivioest liebbe,1.

Rond  1970  was  het  voor  iederee,i  duidelijk  dat de totale ontwikkc'ling
vai, de detailliatidel iii het Roosetidatilse centruin niorizaain rei lig) en
ac·literbleef bij de vcrwac·lititigeii. De opvolger vaii de R.K.Middenstaiids-
vereniging. de afileliiig liooseii(la:,1 \Mi het Nederlaiids Katholiek Oiider-
iiemersverboiid. gaf liet (:INIK opclrac·lit c,in ec·11 onderzi,ek m te stellen
tiaar de nia iier waarop liet kernwiiikelapparatit fittictioii<'(·,cle om 011 1,a-
his daarvan sliggesties te doen dic' tot rell guilstige torkoliistverwac·litilig
kotiden leideii. 9:J

Ilet CIMK-rapport (1972) stelde vast dat het kertiwiiikc·lapparaat (Ro-
zelaar, Nieuwe Markt. Passage) qiia uiterlijke vornigevitig eli parkeerfa-
ciliteiten  mm  of meer aan  de  eisen cles tijds voldeed.  1 let  kleitisc·halige
wiiikelapparaat in de rest van de bintieiistad vaii Rooseiidaal was echter
veel te groot. cn het witikelbestanil droeg er niet laiiger de signattiur van
ee,1 volwaardig kernwiiikelapparaat. Het iiiveau van de gemiddelde oin-
zetten bleef otigeveer 33% achter bij de natiotiale gemiddelden. Markt en
Raadhuisstraat sprongpii er iets beter uit. eti daaroni beval liet rapport
aan om deze straten eeti ontwikkeling te lateli doortiiaken tot coli,ple-
mentair keriiwinkelapparaat. Dat hield echter weI in dat er dan iii het
ker,iwinkelapparaat   zelf   tot   1980   Keen   ititbreidingen   z.ouden   iIiogen
plaatsvinden in verbatid met overbewinkeling.  1 let wiiikelliestand aaii de
Molenstraat, Kade, eriz. zoii zich gedeeltelijk kuiiiien oiitwikkelen tot re,1

'down-trading winkelcoric·entratie'. mits voldoriide aandacht werd be-
steed aan de bereikbaarlieidsproblematiek, iii (·asu het parkeerprobl ·eni.
Maar al die otitwikkelingeti zouden. zelfs als ze een maxiniaal effect had-
deti, niet kuiinen voorkonien dat er voor eeti aantal wmkels geen r(fle
bestaatismogelijkhedell ineer waren, en dat zij hun deuren zoudeii 111(,eleti
shi 1  en.

9+

Veel van de aanbevelingen uit liet (:IMK-rapport werde,i iii beleici oin-
gezet. Negen jaar later kon gecotistateerd worden dat de Roosendaalse

»2)  limhants .ikew'sh/ad. 4-10-1963.
4.1 )    C'.1&%  Roosend(uil.  het  tioormcilige  kemwinketapparciat.  1.
".1 )    ('.Blk  Roosencicml.  het  vocirmcilig  kernu,inketcipparacit.  20.
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detailhandel er op voonlit gegaan was. De onizetten waren gestegen en
ko,idell zich lateti vergelijken niet nationale gegevens. Die groei was wei
vooriminelijk tot staiid gekometi door de vestiging vati grootschalige ves-
tigitigen bllit('11 het cei,truni, waaronder speciaalliandels iii keuketis, nlell-
bele,i. en bouwiiiaterale,i. Er was weer ruinite om het kernwiiikelappa-
raat uit te hreideii eli aai, de eiscii des tijds aan te passeii. Het aantal

winkels was c,iigeveer lietzeIMe gebleven, iviaar er hail zich eet, opmer-
kelijke schaalvergrotitig voorgedaaii. Twee problemeii waren gebleveii: de
sleclite aa,is|ilititig vati lic·t mide- ril het iiirtiwe" witikelcentruni. Fll het
feit dat de 0,1(le hiti11(i,stad iliet voldoeiide verblijfswaarcle lia(1. t,iet ati-
dere woorcle,1 I,ict geze|lig genorg was. Ce,Iiiddeld verbleef een wintel-
c,ide hezoeker (·r ee,i *itir. terwij| 111,·n in Breda bijvoortweld tweee,weiihalf
utir spc·iide(·rcle. Beicle probleliieti zoudeii iii het Strric·tu,irplaii voor cle
Biniwiistad (1981) worcleti aaiigepakt.95

2.5 Dc' oiliwikkelitig vati de sector vervoer eli coiiiinitliicatie

De  vervoers,rc·tor  was  iii  1909  iii  Rooseridaal  gorcl  oiitwikkelcl.  Tiissen
1909 eii  1930  iiati, iii clip sc·ctor cle werkgelegcnheid toe van 746 1,ersonen
tiaar  1204  pi·rsotirii.  Daarinee was  het  iii (lie periode ivii  van  de weinige

grorisectoren iii Rooseiidatil. Hor die werkgelegenheicisgroei verileel l was.
96is helaas iiit cle cijfers i,iet op te niaken.

Over,le\u 48.  1)e i,ersoneelsbezetting mil enige groepen van bedrijven in de verkeers-
97

sect,ir.  volgens  de  liedrijfstelling  1950  iii  %  van  de  bezetting  in  1930.

spoorwege,1 wegven·orr overig verkeer horeca tcitaal

Roospiidaal 132 199 120 109 12+

B. oi, 7.00,11 287 106 107 136 123

Ei,itlhoven 13+ 145 15+ 127 1+1

1 lel,nond 233 118 13() 117 136

Dm Bosch 122 203 171 1+7 153

OSS 248 106 1 +7 1+0 161

filburg                  94 182 161 125 140

4)  (;ARN. CB dynaniisch arcl,irf, Structutirplan voor cir I,intienstad  1981.
46 ) (:BS. Beroepste//ing. 1909 0, 1930.
'   )    label overgetiomenuit  El'IN. Sociaalecommischekarcikteristiek rande gemeente /toosendaal
m Nispen. bijlage 3.21.
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Ttissen   1930   en   1950   was de groei -m tegenstelling   tot alle andere
sectore,1 inet uitzondering van de lanclbouw- zeer beperkt. Dat is een
Opilierkelijk gegeve,1, gezien het feit dat Rooseiidaal op het terrein van
vervoer altijd ee,i sterke positie liad gehad, en het vervoer iti zijii gelieel.
Iiatic,imal gezieii. sterk groeide. Celukkig kiitinen we cleze otitwikkelitig
aaii de hand van cijfers aiialyseren. Dan blijkt dat de Spoorwegeti eeti

Frij bescheiden groei vaii arbeidsplaatsen realiseerdeii. Het wegtraiisport
verdubbelde de werkgelegenlieid. Het 'overig verkeer' leverde arbeicls-

plaatse,i iii oindat bij cle PT de werkgelege,iheid zicli sleclits iii absol„te
aantallen hmidliaaMe. eii 1Ilet imine de werkgrlegetilieid voor (le hmnwi-
sc·hippers nage,ioeg uit Roosetidaal verdween. De horeca (die iii (leze pe-
t'iocle Iiog tot de vervoerssector p'reke,id wercl) realiseerde eeti zerr ge-
riiige ititbreidirig. In vergelijking inet :111(lere plaatseii scoorde Roosendaal

slecht. (overziclit 48)
hi  1971 (de horeca  werd  torn  niet  ineer tot vervoer gerekend) bleef de

sector vervoer opnieuw achter, liaar aandeel iii de totale dienstverle,mig
liep verder terug. Absoluut gezien groeide het aantal arbeidsplaatsen licht.
(overziclit 50)

4.6 De ontwikkelingen biniien de 'overige dienstverlining'

Spectaculair, zowel kwalitatief als kwantitatief, waren de otitwikkelingen
binnen de zogenaamde 'overige dienstverlening' Bestond die categorie iii
1909  voornamelijk  uit  dienstboderi  (88%),  in  1971   vond Irien liier  voor-
namelijk de mensen die hun werk vonden bij overheid en best,iur, iii het
onderwijs, de gezondheidszorg, de maatschappelijke en zakelijke dienst-
verlening (78%). Waren de dienstboden pover opgeleid, de laatitgenoem-
den waren over het algemeen middelbaar en hoger opgeleid. Waren

dienstboden uitsluitend vrouwen. binnen de laatstgenoemde categorieen
waren mannen en vrouwen gelijk verdeeld.

Die  verandering  had  zich al vanaf 1920 ingezet  en  was  voor  een  deel
liet reclitstreeks gevolg van de toenemende bureaucratisering van de over-
heid, het toenemend onderwijsaanbod en, vooral  na  1941, de groeien(le
gezondheidszorg. De grootste groei,  237%, vond plaats tugen   1909  en

1947, maar tussen  1947  en 1971 bedroeg de groei nog steeds  95%.
Kwantitatief groeide tussen   1909  en  1971 het aandeel  van de overige

dienstverlening binnen het totaal van de dienstverlening, in tegenstelling
tot de handel en het verzekeringswezen, die zich nauwelijks procentueel
handhaaMen. en verkeer en vervoer. dat sterk terugliep.
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4.7 De werkgelegenheid iii de dienstverlening

De werkgelegenheid groeide voortdurend. De dienstverlening bood aan
een steeds groter percentage van de Roosendaaise bevolking werk. Daarbij
veranderde de dienstverlining structureel sterk. In zijn totaliteit werd tus-
sen   1909  en  1971 de werkgelegenheid kwalitatief  van een hoger niveau.

Het werkgelegenheidsaandeel van vrouwen daalde van 41% naar 31%.
Vrouwen verdweneii vooral als dienstbode uit de huiselijke diensten, maar
kwamen terug als winkelmeisje iii de detailhandel. als verpleegster in het
ziekenhuis en als onderwijzeres. Het werkgelegenheidsaandeel van man-
nen  steeg  navenant  niet  10%.  en  dit kwam voornamelijk tot stand binnen
de overlieidsdieiisten.

De dienstverlening begon al even voor de dertiger jaren te groeien, en
bereikte  in  1947 al ongeveer het 11iveau waarop zij  iii  1971  nog zou staan.
De stnictuurveranderingen binnen de dienstverlening waren toen nog in
volle gang.

Na   1947  ontstond  er een aanzienlijk verscliil tussen beroeps-   en  be-
drijfsbevolking. Het verschil tussen de belioefte aan personeel en de be-
schikbaarheid daarvan was ongeveer 27 procent. Een aanzienlijk decl vati
de dienstverlenende beroepsbevolking zal dus buiten Roosendaal zijn
werkkring hebbeii moeten vinden. (overzichten 49 en 50)
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Overzieht  49.  Het  aantal  in  Roosendaal  woonachtige  beroepsbeoefemaren  in  de  dien-
stensector  1909-1971.

1909 19+7 1971

111                V               111                V              Ill             v

banketi                                                                                                                 59                       27 155 110

verzekeringswezen                                                                        66                      7                 115                25

expl.en handel o.g.                                            25      .5
groothatidel +42       66 585 120

detailliandel 306 202 315 510 875 975

TOI HANDEL E\ 306 202 882 610 1633 1233

VERZEKERINGSWEZET 28% 29% 35%

vervoer 733 13 134:1 176 1280 110

comniunicatiebedrijven 255     10

TOI VERVOER EN  733      13 1343 176 1533 120

COMMUNICATIEBEDRUVEN 42% 30% 20%

overh/vrije ber. 699 '303 870 105

onderwijs 190 186 420 385

eredienst                                                           51              2            40           0
maatsch.dienstverl.                             57 210 740

zakelijke dienstverl. 245     90

horeca en recreatie 185 145

huiselijke dienstverl              8            457              18 +78 5    115

overige                          2            2 100 135

TOT.OV.DIENST-

VERLENING                     12 516 938 1143 2075 1713

30% 41% 45%
TOTAAL 1051 731 3183 1931 5265 3070

1782 5114 8335

Bron:  (:BS
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Overzichi   50.   De   in  Roosendaal   werkzame   bedrijfsbevolking
in de dienztensector 1909-1971.

190998 19+7 1971

m     v     m     v     Ill    v

baziken                                                             57            26           135           5

verzekenngswezeti    +7 6 30 10
expl.11 haii<irl o.g.                                  ,5     0

grootliati(lei +03       63 155 105

de tailhaiidel 306 202 310 508 55   11+5

TOI HANDEL E\ 306 202 81 7 603 380 1263

VERZEKERINGSWEZEN 28% 31,5% 22%

vervoer 733 13 1295 174 1050 125

('01 n il l u I ii c ·a t ie l ) edr ij ve n 255     1()

TOIVERVOER EN Z33 13 1295 174 1305 135

('.0 11 11-'NICil'IE.BEDRUVEN 42% 31.3% 22%

overh/vror ber. 589 296 670 100

ondenvijs 17+ 180 370 325

er(·dienst                                                                 51                2              35             0

iiiaaisch.dienstverl.                                57 195 755

zakelijke dietistverl. 180 100

horeca eli recreatie 180 1+5

hitiselijke  dienstverl.                    8                 457                    18 473 5   170

ovenge                        2           2 100 140

TOT.OV.DIENST-
VERLENING                     12           516 832 931 1735 1735

30% 38% 53%

TOTAAL 1051 731 291+ 1728 +510 20+5

1782 +672 6555

Broti:   CBS

§ 5. Samenvatting

Ttissen  1900  en  1970  veranderde  de  economische  structuur  drastisch.
Bitineii de landbouw bleef het areaal cultuurgrond nagetioeg ongewijzigd
( 8 )   Bij IM  samenstellen van dit overziclit  zijn wij ervan uitgegaan dat in  1909 de bedrijfs-  en
beroepsbevolking binnen de dienstensector samenvielen.
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tot   ongeveer   1960.   Toch   vonden   er   hinne,1 de agrarische sector  grote
veranderingen plaats. De eerste helft van de eeuw ketimerkte zich door
grote kwalitatieve verbeteringen, door schacalverkleining en door ee,i ge-
matigd teinpo van verandering. Produktiviteitistijgitig kwam vooral tot
staiid door teeltverbeteritig eii niechaii,satie door middel van dooi paar-
deti getrokken landbouwwerktuigell. De nadruk kwam steeds ineer te lig-
geii op de veeteelt.

Bij de totstandkoniiiig vall deze veranderingen speelden de boereiior-
ganisaties een grote rol. De Maatschappij vaii Landbouw werd daarbij al
Mwl volledig overvieugeld door de NI',B. De NCB stitii,ileerile 11iet alleeti
de aankoop van kunstinest, veevoer en fokdieren, niaar zorgde ook voor
de totstandkotiiing vaii la,idbouwotiderwijs eii latidbotiwvoorlicliting. en
voor cooperatieve verzekering eii kredietverleiiiiig

De   vatia f   1900   ook   optrede,ide   Inechatiisering   Iziaakte   de   prodtiktie
mmder arbeidsintensief. Dit leidde tot ecn teveel aan arbeidskrachteii. die
in de stagnerende iiidustrie Iiiet konden worden opgevatigen. Dit probleein
werd goeddeels op twee manieren opgelost, 111. door bedrijfssplitsi,ig en
door het aanhouden van een verborgen arbeidsreserve.

Na de tweede wereldoorlog en periode van Wederopbouw kenmerkte,i

de veranderingen zich door het verdwijiie,1 van de kleine bedrijven, door
een voortgaande specialisering in de richting van de veeteelt en in mindere
mate tuinbouw, een intensivering van de veehouderij en een kraclitig
doorzettende Iriechanisering. De geweldige arbeidsuilstoot die hiervan het
gevolg was, kori nu worden opgevangen in 1 et Roosendaalse iiidustriele
apparaat.

De  Roosendaaise  industrie en nijverheid  hood tot ongeveer  1930  gren
florissante aanblik. De enkele grote bedrijveii die Roosendaal telde ware,1

agrarisch georifnteerd en boden voor een belangrijk deel ongeschoolde eli
seizoenarbeid. Ten gevolge van voortgaande mechanisatie kwam eet, pro-
ces van arbeidsuitstoot op gang. Dure arbeid voor volwassen nianne,i
werd vervatigen door die van vrouwen en kinderen. Veel manneti moeste,1
elders hun brood gaan verdieneti. Behoudens die enkele grote bedrijven
was de structuur van de bedrijvigheid kleinschalig en ambachtelijk. De
werkgelegenheid bleef achter bij de groei van de bevolkiiig en was in de
itidustrie iii absolute getallen   in   1930 nog evengroot   ali   in   1900.   De
gemientelijke overlieid voerde  tot  ongeveer  1930 geen enkel industriebe-
leid.

De werkloosheid was derhalve groot, en gaf aanleidi,ig tot het starteii
van een onivangrijk werkverschaffingsprogramrna in de dertiger jaren.
Daarnaast werden met name door burgemeester Prinsen een aantal aan-
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zetten gegeven tot een gemeentelijke industrie-politiek, maar tot een ge-
cotirdineerde  industriepolitiek  zou het ecliter  tot   1960   nog niet komen.
.dan het eind van de jaren dertig vestigden zich een aantal grotere be-
drijveii.   en   in de jaren trissen   1945   en 1960 konden   ook vele nieuwe

bedrijven wordeii verwelkomd. Die bedrijven brachten veel nieuwe ar-
beidsplaatseii. Ze liadden ecliter een eenzijdig werkgelegenheidsaanbod
en bodeii vooral werk aan ongeschoolden, waaronder een onevenredig

groot aantal vrouwen en jongeren. Daarmee versterkten zij de eenzijdige
werkgelegenheidsstructuur die Roosendaal al had. Onder volwassen man-
tien ontstond een grote uitgaande pendel. Het proces van scliaalvergroting
zette door en de agrarische orientatie van de industrie nam verder af.

Roosendaal slaagde er tot begin zestiger jaren niet in de werkgelegen-
heidsstructuur door het aantrekken van andere industrieen te doorbreken.
Dat leidde al iii 19+6/47 tot morilijklieden iii de personeelsvoorzieiiing
Roosendaal en zijn wijde omgeving konden niet meer voorzien iIi de be-
hoefte aan jetigdig en ongeschoold personeel. Dat veroorzaakte ingaande
petidel: de grote bedrijveii   voerden   hun   persoiieel  met   bussen   aan,  zy
gingen daarbij  tot in Zeeuws-VIaaiideren  en  ver in Belgie.  Omstreeks  1960
volstond dit niet meer eii in 196+ deden de eerste gastarbeiders uit me-
diterrane landen hun intrede. Een andere soort ingaande pendel kwam
op ga,ig oiider geschoold perso,ieel. Het lage opleidingsmveau veroorzaak-
te eeii tekort aail (technisch) geschoold personeel dat van elders moest

worden  gerecruteerd.
Aanzetten tot een verandering van de werkgelegenlieidsstructuur werden

gegeven met de konist van grote, deels .Anierikaanse industriefn tussen
1962   et]   1973.   De   arbeidsuitstoot ten gevolge van mechanisering  ging
echter door, waardoor tegelijkertijd de werkgelegenheid voor ongeschool-
den, vrouwen en jongeren in de oudere. gevestigde industrie6n begon af
te nemen.  Het proces van schaalvergroting schreed verder en de eenzijdig
agransche orWntatie van de industrie werd vrijwel opgelieven.  Pendel
blee.f zowel in- als uitgaand van belang. Naarniate het opleidingsniveau
vaii de Roosetidaaise ingezetenen steeg, moest een toenemend aantal van
heii buiten Roosendaal werk zoeken, oindat iii Roosendaal Oilvoldoende
gekwalificeerd werk voorhande,i was.

De dienstverlening was iii de hele oziderzoeksperiode Roosendaals sterk-

ste  sector.  Tot  1930  was  zij de enige sector in Roosendaal  die  voor  uit-
breiding vaii de werkgelegenheid zorgde. Die kwatii toeti vooral tot stand
binnen de sector vervoer, bij het onderwijs ei) bij de overheid.

Vanaf ongeveer   1920   trad   in   de   dienstverleniiig een diversificatie  op.

Voor vrouwen liepeii relatief gezien de mogelijkheden binnen de huiselijke
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diensten terug maar kwamen er mogelijkheden bij in inet name winkel-
onderwijs- en verplegingstaken. Voor mannen liep de werkgelegenheid in
het vervoer tel'ug, niaar er kwam uitbreiding in de sfeer vati de over-
heidstaken, het onderwijs, (groot)handel, en bank- en verzekeringswezen.
De veranderingen in de structuur van de werkgelegetiheid bewogen zich
daarmee iii de richting van (iniddelbaar en lioog)gesclioold werk.

Binnen de detailliandel kwam een proces van schaalvergroting, specia-
lisatie en van concentratie in het centruni op gang. De verhouding nian-
nen-vrouwen in de groot- en detailhandel bleef vrijwel gelijk: 40 tegen
60 procent. Er tekende zich een belangrijk verschil af iii het soort werk
dat  niannen  en  vrouweti  dedeii:   irianiien werkteti vooral  iii  de  groothail-
del. terwijl vrouwen het leeuwenaandeel van het werk in de detailhaiidel
voor hun reketibg namen.

Omstreeks   1947  had   de  dienstverlening  al   het niveau bereikt  dat  tot
1971 ongeveer gehandliaaM zou worden. De in gang zijnde stnictuurver-
aiidering zette verder door. Ilet dienste,ipakket werd nog Irieer gediffe-
reiitieerd. Het aandeel van het verzekeringswezen bleef ongeveer stabiel.
Dat was ook het geval met het aandeel van de (detail)handel. Schaal-
vergroting, specialisatie eii concentratie iii het centrum bepaalden liier de
ontwikkeling. De vervoerssector bleef achter in de groei. De overige
dienstverlening breidde zich uit, vooral dank zij de ontwikkeling van de
maatschappelijke en zakelijke dienstverlening en de horeca. De huiselijke
dienstverlening kromp zowel absoluut als relatief gezien sterk  iii.
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HOOFDSTUKV

SOC'.lAI»E VERHOUDINCEN EN INSTELLINGEN

§ 1. Inleiding

De sociale verhoudiligeI,  iii  cle agrarisch-ambachtelijke  sametileving aaii
het eitide vaii de Iiegentiende eeuw keiinierkten zich door ongelijkheid op
praktisch ieder terrein. De ongelijklieid was belichaaind iii de patriarchale

sta,ide,imaatschappij:  de sta,ide,i waren hierarchisch  aan  elkaar  gerela-
teerd. eli vrouweli wareIi in alle standen ondergeschikt aan mailileil.

De  Rooseiidalers  zel f  otiderscheiddei,  rond   1900  de  arbeidersstand.  dc'
boerenstand. de nii(lclenstand en de zgn. hogere stand, ook wel 'vrije
hitigerstar,(1' get,oe,11(1. Aan het begiii van de eeuw begontieii de staiideii
huii organisaties op te botiwen. Ze zouden een belangrijke rol speleti bij
de soc·iale elliaticipatie va,1 hun leden. en. heel specifiek voor Roosendaal.
iii het lokale politieke leveii. Otider invloed van liet proces van eniatici-
patie -dat overigens door de standen en hun organisaties Iiagestreefd
werd- verdwetimi op den diizir de ketimerkende verschillen tiisseri de stan-
deii en werden de ongelijkheden op basis van sexe opnieuw ter discussie
gesteld. Daarmie verdwee,1 in de tweede helft van de reuw ook de stan-
densanie,ilevmg

Bitinen de agrarisch-anihachtelijke samenleving met zijii laiigzaani
groeie,ide. verspreid woiiende bevolking wareii de problemen rond de
huisvesting beperkt eii normaliter een particuliere zorg. Eeii inkele Iiit-
zoiidering koii wordeii geniaakt voor de arme of miti-vermogende. clie in
geval vaii uiterste nood cloor de partictiliere of kerkelijke arnietizorg aan

eeti woning werd geholpen.
Het zelfile gold voor de volksgezondlieid. Daar gold boveiidien dat de

Trij suniiziiere ii,edisch-technisclie kentiis slechts eeii beperkte gezond-
heidszorg i,iogelijk  111:,akte.   hitramitrale  zorg  werd  geboden  iii  het  gast-
huis, eeii vergaarbak voor arme. zieke, psychisch zieke en oude Illerl SPI 1

die geen andere opvatiginogelijkheden liadden. De beter gesitueerdeii lie-
ten zich zoveel mogelijk tlluis behaiidelen en gingen iii Rooseridaal pas
Hi het begin Vall de eeuw gel}riiik niakezi vail het niekiwe gasthilis.

Iii feite vorniclen de zorg voor volksgezo,idheid en volkshuisvestiiig 111
de traditionele samenleving erii onderdeel van het sociale vangnet. dat
behoudeiis liit deze twee onderdeleii ook nog voorzag in de permanerite
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of tijdelijke  hedeling  vati  heti  die  geeii  of onvolcioende  inkonicn  hacideii:
wei·kloze,i. itivaliden. wedl,Well. wezeii e,1 bejaarde,1.

Atiders was het inet cle zorg voor liet otiderwijs gesteld. Dat was iii (le
ti: ditioliele illaatscliappij vooral vati belatig voor de hogere- e,1 111id<leii-
klasseti. De lagere klasseii ge,iotril sleclits otiderwijs voor zover (lit voor
litiii -vooral zedelijke ei, nic,rele- opvording tioodzakelijk werd geactht.
Beroel,sonderwijs bestotid tia,iwelijks: e<'11 vak wer(1 bij er,1 1,9'rme('ster
iii de pi aktilk of al doetide geleercl.

Iii de Iiiodel'il illdzistiii:le sanie,ilevitig sti·eetcle inen Iiaar gelijke recliten.
kaiiseii (·11 Iiiogelijkliedeti roor iedereeti. De overheici inoest daail,ij steeds
liwer  garatit  staari  voor  socia|e  voorziet,iliget):   voor  voldo('tide  huisves-
tingst,iogelijkliede,i voor de snelgroeielicle. gecolicetitreerd saiileilwoiielicle
bevolkiiig. voor de gelijke bescliikbaarlieid iii toegalikelijklieid vati vo(,r-
zieizitigeti iii het kader vati de volksgi'zo,idlieid en liet oncicrwijs, eii voor
de liaiidliaviIig va,1 111itii,imle bestaatisvoorwaarde„ voor ied(·r. \-ooral (,11-
derwijs zou vati leve,isbelatig worde,i. itidustrie. lati lbotiw e,i dieilvver-
le,iing koiiden slechts finictiotieren met goed geschoolde werkers. terwijl
het voor individiwn steeds ineer imodzakelijk werd via scholing een start-
kwalificatie te betriac·htigen  Voot   de  arbeidsmarkt.

in het nu volgeiide hoofdstuk zullen we achtereenvolgens aanclacht lie-
steden aa,1 het proces van sociale emancipatie, aan de staildsorganisaties.
en aan volkshuisveStilig, volksgezondheid. arizienzorg en onderwijs.

§ 2. Sociate emancipatie als motor van ontwikketing

Met de leuze 'vrillieid. gelijkheid en broederschap' had de Franse Re-
volutie een begin geniaakt met de i,iodernisering va,1 de niaatschappe-
lijke eii politieke verhouditigen. Siiids die tijd was er al lieel wat veraii-
derd, niaar het is di,idelijk dat liet ideaal nog op sterk gespa,inen voet
stond met de Nederlandse en Roosendaalse situatie vai, het eiiide vati
de  19e  eeuw.

De  Crondwet  van  18+8 had weliswaar  alle  burgers  origeacht  geslacht,
afkomst of religie formeel gelijkbereclitigd. maar in de praktijk van alle-
dag had die gelijkherechtigiiig nog lang niet altijd gestalte gekregen. Er
waren nog steeds liogere en lagere standen. Algeineen stemreclit was bij-
voorbeeld nog niet ingevoerd. Vrouwen hadden een ondergeschikte positie.
Roonis katholieken hadden tiatioiiaal gezien liog een geweldige maat-
schappelijke achterstand.

165



Roosendaal  was  rond de eeuwwisseling een volledig katholieke gerneen-
schap. waariii een enkele protestant was opgeiiomen. Tussen katholieken
en protestanten werd op grond van hun godsdienstige overtuiging prak-
tisch geen onderscheid gemaakt. Dat was ook niet nodig: de katholieke
Irieerderheid bevond zicli op lokaal niveau op geen enkele manier in een
achtersta,idspositie 811 werd op geen elikele manier gediscrimineerd.

Toch miste liet imtionale proces van verzuiling zijn uitwerking niet iii
Rooseiidaal. Vaiiaf het begin van de eeuw werden daar steeds meer en
heviger pogingeti gedaan om de katliolieken iii R.K organisaties en insti-
tuten te vereiiigen, waar niogelijk onder leiding en begeleiding van de
clenis.  Tiissen  ongeveer  1910  eii 1920 raakte Roosendaal  op die Iiianier
roonis'. Er otitstotid zo een extra -ook geinstitutionaliseerde- ongelijkheid
die er tot dan toe niet was geweest. namelijk de ongelijklieid tussen
rooms-katlioliekeii ei, anders-cletikeiiden. Daaronder werden niet alleen
protestaliten gerekind. inaar ook socialisten eii liberaleii.

Ongelijkheid was ei  in Roosendaal ititeraard ook op het terrein vaii de
maatschappelijke posities van niannen en vroziwen. Nationaal gezien keli-
de Nederland iti het begin van de twintigste eeuw de eerste feministische
golf. waarin vrouwen o.iii. vooral streden voor gelijke toegang tot het
hoger onderwijs en voor passief en actief kiesrecht. Van dit proces vinden
we in Roosendaal alleen iii de hoogste kri,igen iets terug, eli dan niet
waar het gaat om onderwijs of stemreclit, maar rondom het bezoek vaii
dames aan societeiten.

Wat in Roosendaal wel iii alle hevigheid speelde was de emancipatie-
strijd van de 'mindere standen' Kleine boeren, kleine nliddenstanders
en winkeliers, arbeiders en ambachtslieden streden voor een meer gelijke
verdeling van de welvaart en voor daadwerkelijke erkenning als volwaar-
dige burgers van de sairienleving. Dat wilde concreet niet alleen zeggen
dat de lonen en iIikomsten omhoog moesten tot een peil dat een gezond
leven mogelijk maakte, dat betekende ook dat er voor lien betere huis-
vestingsmogelijkheden nioesten komen, dat ze gebruik moesten kunnen
maken van de gezondheidszorg. dat hun kinderen toegang moesten kun-
nen krijgen tot iedere vorni van onderwijs. dat er reclitsgeldige regelin-

gen waren voor calamiteiten ali werkloosheid en invaliditeit zodat de
vernederende bedeling op partictiliere voorwaarden van de armbesturen
achterwege kon blijven, en dat er een wettelijk geregelde oudedagsvoor-
ziening moest komen.

In Roosendaal warei, de slcutels tot al deze gebieden rond 1900 stevig
in handen van een vrij kleine, heclit verzwagerde elite. Zij zaten in de
gemeenteraad die de lokale samenleving bestuurde. Zij waren de werk-
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gevers  bij  wie  iiieti ee,1 betrekking  ( = inkonieii) inoest  zien  te  beniacliti-
ge,i. Zij hadden het inerendeel van de grond iii handen, waarop pachters
en huizenbouwers wareii aatigeweze,1. Zij bouwden eii exploiteerdeii de
|ltlizeil die voor verlititir beste,iid waren. Wie kapitaal nodig had voor
bedrijf. winkel of hypotlieek, kwam bij hen terecht. Wie onvoldo(·tide iii-
konistrii bezat oin bij ziekte. werklooslieid of ouderdom iii eige,i onder-
hmid te voorzien, was aa,igewezen op de -instellingen va,1 welclacliglicid-
die zij bestierden. Eii wie gecti geld getioeg liad om zijn kiiidereti liaar
het betere particuliere onderwijs te stilren. was aangewezeti op de ge-
meentelijke aniienscliool. De i,iogelijkliedeti tot sociale coiitrole wareii
liiermee legio, en zij werden iliteraard alleii gel,ruikt.

De eiwiancipatiestrijd werd m Rooseiidaal op lokaal tiiveau uitgevocliteii
biti,ieti het kader van die andere nationale emancipatiestrijd: de verzui-
li,ig.  Dat bracht zijn eigen. interne dy,ianiiek inee: iii de e,iiaticipatie-
strijd van de katholieken zat nainelijk de emaiicipatiestrijd vaii de kat-
holieke arbeiders en kleine zelfstandigen ingebakken. Daarmee was eeti
broii van ingebouwde span,iingen en belaiigeiitegenstellingeii gegeve,i.
Enerzijds was er het gewetiste en officieel nagestreefde traditionele, in
veel opziehten anti-nioderne katliolieke ideaal, gesloten en statisch van
aard, dat de corporatistisclie standensainenleving met zijn ingebakken 011-
gelijklieid wilde handliaven en uitbouweii, anderzijds was er een omvang-
rijke groep arbeiders en kleine zelfstandigen die meer gebaat was bij open-
heid en dynamiek, bij verandering en industrialisering, bij een streven
naar liet gelijkheidsbeginsel, bij zakelijkheid eti e.en neutrale moraal. De
zo vurig met de mond beleden 'katholieke eerilwid' was daardoor in Roos-
endaal dikwijls ver te zoeken.

Met de ver doorgevoerde organisatie in R.K standsverenigiiigen werd
in feite een bestaande. negentiende-eeuwse ongelijkheid verder aange-
scherpt en gefristitutionaliseerd. De R.K Gildenbond groeide, samen met
de NCB, uit tot de belatigrijkste steunpilaar van traditionalisine en ver-
zuiling, die de sociale sleutelposities van de vroegere elite zou overnemeti.
Deze beweging in de Roosendaaise samenleving ging lijnrecht m tegen de
algemene, moderniserende tendens naar ver(der)gaande gelijke verdeling
van materille en immateriele goederen.
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§:3. De stan(Is(,rganisaties

3.1  Dr I,ori·ri,oi·gatiisaties: flaatschai,pij vaii La,icilio,tw en N(:B

()1, Ic,kaal/regic,tiaal tiiveati keticle incn iii 1900 ern tweeta| v e re 11 i g i t 1 -

ge,1  clir  cir  lic„·r,·11  orgatiiseet·cle,i.  De  1 le  aMeliiig  vaii  de   laats('liappij
vaii  I.aticil,oi,w  lia 1  51   lai,cll,c„iwers-leclrii  eii  21   iii(.1 -laiidbotiwc·licle  le-
de,1. 1 let was e,·11 ;1 latig liehtaailde vc·r(·iligilig waar laticielijk geziell voor-

al grote l)oereti eti groticl(·igi·,iaren lid van warrti. De afdelitig vati de
Necli·rl:incise   Borreitl,oiici  wercl   opgericlit   16  aligilstils   1896.   11('t   wercl
ec·,1  st(.rk grc,rieticic·  veretiigi,ig.  Ze telde  iii  1900 al  158  ledrii.  I laar op-
t'ic·liti·i' ('11 voorzittri' was Air. \.J.L.M. vati (;ilse. Sec·ret:iris was Jlic'.\-0+
.\1117.11., clie vaiitif 1918 voc,rzitti·r zou worde,i. Bij heide verenigi,16(ii wa-
reii <,c,k agrariers tiit cir verscliillende dorprii in de o„igeviiig aa,igesli,ten. 1

Bricic·  lai,cil,0,1,#·v<·reiiigitigeii liaddeii zicli tot clocl  gestelil  lipt  I,c·il  \ aii
bet  lic,c'retibeclrijf 11,\ eel  111<,gelijk te verhogeti.  Daartoe koclit(·11 zc· liricle,1
coilperatief zaaizaail. meststoffeil eti vervorr in. Heidi.n tr:whiteli ze (|c'
kwalit('it \ati liet ver te verl,eteret, dc,(,r liet aaits(·liaffe,1 va,1 Ii,kcliereti
eli het e,itanieren van fokver(·i,igiiigeii.2  Beiden hif·ldrii ze zich I,ezig 111et

vourlicliti,ig. Wai was da,1 wi.1 lift verschil?
De  N ,B  was  v<,oral   eri,   brlangrii-orgatiisatie  vaii   klciii<   17(,erri,.   Ze

was Iiwt vati aarivaiig af i,itsluiteild bestemd voor katholieketi..\ tii cir
wi ·g vaii de Rooseticiaalse afclelii,g liaci g(.en geestelijke maar re,1 lokale
groot-groiidhezitter gestaaii. Wei had Roosendaals si,raakinaketick· ge-
iiier,ite al hij  de oprichtiiig gewenst  dat  liet ren  edit  "rooms(·he" p·rem-
giiig  zoii  worcle,1.  ri,  dat  -..zij  (lie  geeti  paaschplic·lite,1  verk·tilleti  (,f  eeti

ope,ilmar zedelc,os leve,i Iriclf·ti. - ' vati lict lidnmatscliap zouder, wc,rden
ilitges|otell.

Tc,ch was kallie,liciteit zc'ker iii liet begin nog vati ondergeschikt 1,<·lang

De eerste geest('lijk advise,ir. pastoor De Croot. werd pas -na cir ,·erste
Bredase  Kathe,lic'keiidag-  iii  1903  betioemd.  cn  pas  bij  de  stattitei,wijzi-

girig  vaii  1907  wt·rd  het  lidnitiatschap  vaii  de  N(:B  ititslititincl  v„i,rbe-
liouclen aaii Roc,1,is-Katholieken.+ Iii de praktijk fui,geerde cle N(:B tot
1910 voornan,elijk als bestelvereniging voor kimstniest en veevoc'i: Het

1 )  (;ARN. (.8 1831 - 1916, laticlliotiwverslag 1901
2)' (;AliN. (;B 1851 -1916. laridbouwverslagen 19(1(1-1916.

;2   De 6'rondit•et. 26-7-1896. redactionrel  commnumr.
1) De ei P protestant (lie lid was. ii,(,cht dat blijvell, inaar nieuwe leden moestei, R.K. zijii.
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verschil ttisseii beicle vere,iigi,igeri zat hetii tot die tijd voornainelijk iii
de contribittie:  die was bij de NCB veel lager dan bij de Maatschappij.'

De N(:B orga,Iiheercle vooilicliti,igsbijeetikomsteil e,1 curs,isse,1 die de
vakketinis e,1 -vooral tia 1010 1,1 toetieriietide illate- het zedelijk-religi-
('uze bewustzijii 111oesten vergroteii. Duaritaast bleef de N(:B een niet af-
latende aa,idacht voor de filialicifle en tilaterifle belaligfii va,i Imar leden
hoilden. 17.1. werclet, c·okiperatieve beclrijveti c,pgeri ·lit waarii, lanclbouw-
procli ikien werden verkoc·lit. verwerkt of verlia,ideld. 70 warri, de hoereii
i,iet langer alliaiikelijk vati cle pi ijs die opkoi,ers eii fal,rikatitrii heii wil-
deii bieden. Met eigen coijperatieve batiketi e,1 verzekeri,igsniaatsch:ippij-
eti wer<1 iii kapitaall,rlioc·ft(' eii risicodekkitig voorzie,i. waarcloc,r nien oii-
affiankelijk werd van hatidelshanki·ii eli partictiliere kapitaalverschaffers.

Op die manier  werd  iii  Roosendaal  v,·el  tot  stancl  gel,racht:  cle  "Ver-
ei,igitig   voor   deti   verkool)   van   echt   Roosendaals   Klaverzaad-   (1900).
landbouwwititerciarstisseti  vaimf  1901:   verzekeritig  tege,1   brand   (1901)
eli  hagelschade  (1902),   paardetiverzekering  (1902):  coi;peratieve  melk-
fabriek 'Het Anker"   (190:J),   Boereitleenbatik (1907): verzekering tegell
ollgevalleIi en ziekte vaii het personcil (1910), ('.oop. Beetwortelsuiker-
fabriek 'Roosendaal' (1913), Fokeetitrale 'Roosendaal' (19181 R.KLand-
botiwwiriterschool  (1919).  R.K(Joop.Veilingvere,jigifig  (1927)  landboiiw-
hitisho,idonderwijs (1934)

De NCB kende drie soorteri leden: de werkende le(leii, de colitribtiere,1-
de leden, en leden-boereiiarbeiders. Bij de ledenaantalleii die we uit de
jaarverslagen nog kenne,i, is niet altijd duidelijk over welke leden het
gaat.In overzicht 51 zijit ze weergegeven.6 Opmerkelijk is dat het leden-
aantal  tot   1953  laag  is iii relatie  tot het aaiital boerenbedrijven.

De 11e afdeling van de Maatschappij  van  Landbouw zou iii Roosendaal
nog e,iige tijd blijven bestaan. maar ze zou totaal overvieugeld worden
door  de NI',B. Vooral tiadat  de  bisschoppen  in 1914 verklaard hadden
dat alle katholieke boercii lid moesten worden van de NCB, had de Maat-
schappij in Roosendaal wemig toekonist meer. Toch werd de Maatschappij
tot   en   met 1920 vernoerrid  iii   de  Landbouwverslagen. Haar voorzitter,
A.Jongenelen, had toen ook nog zitting in de Landbouwcommissie. Daar-
tia  werd  ze  niet  meer  vernoemd.

")   Namelijk twee kwartjes tegen twee gulden per jaar. Marius Broos. a.w.
6 )  De tabel werd ontleend aan Marius Broos. a.w. Ze werd samengesteld op basis van jaarversla-
gen.

 ) CARN, CB 1917-1936, landbouwverslagen 1917-1936.
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Overzicht 51. /let aantal teden van de NCB afdeting Roosendaal, 1S97-1969.

Jaar werkende leden andere leden totaal

1897 115          ??          77

191+ +03          77          77

1920                          7          9         7848

1937 379          ??          ??

1953 297          14          311

1958                         ??          ??          371

1961 357         28         385

1969 370          36          +06

Bron: Marius Broos

Bij de reorganisatie  van  de  NCB   in  1921 werd besloten oni zowel  in
Roose,idaal  als Nispeii aparte verenigingen voor jongeren  van  18-28 jaar
op te ricliten. de 'R.KJonge Boerenstand'. In 1933 kwam het tot de
opriehting van de 'R.KBoerinnenbond' Beide verenigingen legden vooral
de nadruk op morele en geestelijke vormingsaktiviteiten. De jongerenor-
ganisatie  was van groot belang  voor de kadervorming.  In  1941   werd  de
NCB officieel ontbonden, maar men wist toch de aan- en verkoopactivi-
teiten voort te zetten.9

In   1945  werd  de NE:B opnieuw opgericht, en hervatte  zij   al haar activi-
teiten. De belatigstelling voor het (verplicht) bijwonen van de algemene ver-
gaderingen liep terug. Vanaf het begin van de zestiger jaren werd men zowel
geconfronteerd met een afname van het aantal agrariers als met de toeloop
van leden die wel van boerenalkomst waren maar niet langer meer in het
agrariscli bedrijf hun brood konden verdienen. Omdat men deze leden toch
wilde beliouden, werd de R.KJonge Boerenstand omgezet in 'Katholieke
Plattelands Jongeren'. een club die voortaan ook voor meisjes toegankelijk

zou zijn. De R.KBoerinnenbond stootte om diezelfde redenen haar jongere
i 10

leden af, en transformeerde tot 'Katholieke Vrouwen Organisatie.

3.2 De arbeidersorganisaties: R.KCildenbond, KAB en NK\/

Voor  1904 was  er in  Roosendaal nauwelijks sprake van vakverenigingen.
De enige arbeiders die een vakvereniging kenden. waren de sigarenmakers
iii de fabriek van Van Wely. Hier waren ongeveer 25 personen lid van de
8)   Inclusief contribuerencle leden al dan niet via Oud Castel. Rucplien, Schij f en Sprundel.
9) Broos, a.w.

m) Broos, aw.
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Neutrale vereniging van sigaremnakers en tabaksbewerkers. 11 De vakbe-
weging  kwani   pas  vai)  de  grond  op  20  jailuari   1904.   Roosetidaalse  ar-
beiders richttell toen. naar het voorbeeld van vooral Breda en als uit-
vloeisel van de eerste Bredase Katholiekeiidag, een plaatselijke afdelitig
van  de  R.KVolksbond  op.12  in 1905 telde  zij 60 leden.' '

Het was geen vereziiging vati tiitsluitetid arbeiders. ook 'patroons' koiiden
lid worcleti. Omdat de batsten vemit de overhand hadden, kwat i er vaii
belangenbehartiging  door en voor arbeiders weinig  tereclit.  Dat  was  statutair

ook  natiwelijks de becloeling geweest: bescherniing van  de geestelijke en  ze-
delijke waarden op katholieke groiidslag gold als belangrijkste doel.

Bij de arbeiders bestoi,d daar tiiogelijk oiivrede over, al blijkt dat niet
uit notulen of andere Stlikken. Waarscliijnlijk werd de R.K.Volksbond op
13   februari   1913   daaro,Ii  opnieuw   m   riavolging van Brecla  en   Dongen.

onigezet iii ren plaatselijke afdeling van de R.K.Cildenbotid. Bij de op-
richting had de geestelijk advisetir de leidi,ig 1+

De lokale afdeling bestond uit het gilde vaii de tabaksbewerkers, scliil-
ders. Irietaalbewerkers, ka,itoor- en handelsbediendeii, en eeii soort alge-
meell gilde: het gilde der diverse vakken. Het gelieel werd overkoepeld
door  een  algemeen  bestutir.  Men  had  160  leden. Opvalletid genoeg  ont-
braken de transportarbeiders, waarvan er toch vele waren. De doelstelling
veranderde niet echt met deze organisatiewijziging, maar er konden toch
iets andere accenten gelegd worden. De geestelijk adviseur kapelaan Rijp-
paert, zei er op de eerste vergadering het volgeiide over:

"Wij beginnen en zulleii strijden tegen het liberalisme, den eenling, op
de tweede plants tegeii het socialisme dat geen God en geen maatschap-
pelijke orde kent, op de derde plaats tegen het materialisme, de leer
van het stoffelijke. De bestrijding van deze drievoudige vijand zij onze
letize onder de bescherming van oiize patroon de H.Willibroidus. Dit
niet om onze patroons te nekken, niaar oni overecii te kunnen komen,
met lien te praten. Wij willen hebben eeti goed loon en een goede ver-
standhouding, doch waarbij de werkman zijn pliclit doet."1'5

De nieuw opgericlite vereniging leidde geen florissant bestaan. Op de ver-
gaderingen constateerde meii een sleclite opkomst. Men klaagde over een
tekort aan leden. Een penningriieester werd niet berioenid, statuten en

")  De 6'rondwet. 25-3 en 22-8- 1897 en 23-10-1898.
12) CAIZN, documentatirmap vakbonden. 'De Kabel; 22-1-1954
13

) Laenen. 'De opkonist van de Katholieke .Arbeidersbeweging in Breda 1895-1908', in ,/aarboek
De  ()ranjeboom, 37.
14)  CARN. archief R.KWerkliedenverenigitig 1913-1916. notulenboek
15

) CARN. archief R.KWerkliedenvereniging. notulenboek. 23-2-1913.
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reglementeli kwanwii zeer itioeizaani tot stand. de secretaris gaf er al
vltig de brui aan.16 Het gilde der diverse vakken  werd in  1916 opgeheven

17
eii iii niei vati dat jaai gaf ook de voorzitter de pijp aan Maarten.

Toch  zou  de  bond  ranaf  eind  1916 ee,i geweldige groei doormaketi.
Daar waieti teiiliiinste drie ooizaketi voor aati te geveli. 111 september
1916 gaveli cle bisschoppeli reti conitnuniqi,6 uit waaruit d,idelijk bleek
ciat zij de dubbelstrticti,tir vaii stand- eti vakorgailisatie niet alleen als
el,ig juiste inaar ook ali etiig toegestane organisatie beschoi,wden. ledere
katliolicke aibeider belioorde er lid van te zijti. \lak daarvoor, in auglistils.
had de Cildeiibotid ee„ nieuwe geestelijk adviserir gekregeii. Dr. vai,
Dri·gt. Ilij was eell zee, kidieve lilail. die zich inet hart eti ziel inzette
voor de Gilclriii,0,1(1:8 Tensic,tte was het in het inidden vaii de eerste
wereldoorlog: een tijd vati olirlist en onzekerlieid. vati werklooshrid. toe-
tieiviencle levetis,11iddeletischaarste eli -distributie. fors opgedreveii huur-
1,rijzeii bij ,·en Iiijpe,id wotiing,eki,it. 2,17. Kortoill: arbeiders haddei, de
grootst tiiogelijke moeite oni liet lioofd boven water le houdeti en haddeti
er belang bij zic·h te orgatiiseren om gezamenlijk huii lot te verbetereii.

De R.K(:ilder,bond werd op instigatie van de bisschoppen iii 1917 onigezet

in de R.KWerkliedenverewging afdelitig Roosendaal. De stattiten weirieii m-
gevolge het bissclic,ppelijk c·ommuniqu& veranderd. Men bleef echter de oude
naam Cildenl,mid gel)niiken. Eitid 1916 had men 300 leden. 19

Het nieuwe bestriur trok er hard aati. en beliartigde vooral de niaterifle
belangen. Zo eiste men betrokken te worden bij de gemeentelijke distri-
butie van leveiismiddelen en kleditig. vroe.g men de geineente eeti hii,ir-
conm,issie in te stellen. e,1 bekritiseerde de hoge gasprijs. Men besprak
de (wan)toestand in de stijfselfabriek. Maar bij dat alles was eeii di,ig
absolitut zeker:

.. willeti we. zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied. blijve,ide
resilltate,i bereiketi, wij ons o,ivoorwaardelijk hebben te oi,derwerpen
aaii het gezag vaii o,ize morder de H.Kerk, welke op olize vergade-

ritigen wordt vet·tegenwoordigd door onze geestelijk advisezii.
..20

Al die activiteiteii haddeti veel sticces. Nie,iwe ledeii Iiieldden zich, nieiiwe
vakveretiigiiigen. bijv. de kleeriziakers, sloten zich iii hun geheel aan. De
ledenaantallen sprekeii hierbij voor zich. (overzicht 52) Ondanks dat alles
sprak  liet  jaarverslag  1917  er  toch  zijn  teleurstelling  over  uit  dat  men

16
) CARN. archiel R.K.Werkliecle,ivereniging 191.3-1916, jaarverslag 1913.

1-
) (;ARN. archief R.KW'erkliedenvercitiging 1913-1916. jaarverslag 1913/1916

'8)  CARN. arrhief R.K.Werkliedelivereniging 1913-1916. notilletihoek
1 9

) (;ARN. arc·hie[ 11.KWerkliecletiv,·reiiiging. notuletil)(,ek. 26-3-1917. en jaarverslag 1917.
2(1

) CARN. ari·hief R.KWerkliecletivereniging. notuleitbork. 3-5-1917.
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zich. bilit('11 de kri,ig der arbriders. iii Roosetidaal ii,et p·acc·cipteeril wist.
21

zelfs rii(·t 1,ij de a,idere R.K (,rgaiiisatic·s.
De gel,eurteiiiss(·11 roiid 'frcwlstra lii(·lj,e,i de Cildeijbotid  ·en stuk vercler

iii  zijii  streven  naar  erket,iiii,g.  De  'r(·volutiew(·ek   ilit  1918  werd  iii  de
110tli|ell vati dat ('11 liet volgeticle jaar ziN'Iliglliaal geiloeilicl als er,1 kerr-
pritit iii (le o,itwikkeling tril goedr. Sairie,1 mrt cle i,Ivcwniig vati het
alge„ic'#'11 kiesrec ht voor 1Iialinell veroc)rzaakte 11('1 1,1,11iet, de Cil(letil)oiid
ook eeti toeiwiiw,ic|e politieke belangstelli,ig

De toegetioiiic·,i eikc'tii,irig griiereercip i,3  1919 eti  1920 ecii  i,ie,iwe stroc,iri
aCtiviteitell: de Cil(le, botid I,e,noeidi· zi ·Ii inet  1 · straatverli ·lititig et, elek-
triciteitsvc,c,i·zieimig. inell verk,T·*'g de (listribtiti(· Ka,i gor<117)11(· deketis e,i

sajet. v,71('g eti kn·('g ge,11(1(·tit(·lijke s,ilisidie voor de eige,1 8(·tiviteiti'Ii. Iii
1919 wrrilet, twi·e lederi vati (le Ciklritbond iii cir 649,iretitpraacl geki,z ·ti.
De verl}r,tikers((Wiperatii '01,waartk w ·1(1 opgeric lit eii lia#1 ee,1 ja:ir later

al  155  1(·cleii  ei,  eeti jaaroi,izet  \ aii  ri,itii  30.000 E;zilclen.  hi  192()  volgcle  cle
.> ,opriclititig van eeii eigen wc„iilighouwsticliting, St.J(,seph.-

In  1920  had  de  Cildeiihoi,d   1610  Ic'd ·11.  Nooit  111ecr  iti  haar  gesc·liie-
dems zoti de Cildenliond z<,ii hoog prrceiitage vati de R<,ose,idaalse at -
beiders orgatiiseren. Er warri, veertic'ii aa,igeslot<'ti vakal'(1(·li,igeii, rii er,1
Ititgebreid scala vaii activitriteii: de coliperatie, de wo,)itigbouwvererii-
gillg. RooIiiscli Yo,ieel, de zangverei,igitig Concc,rdia, ec·,1 rf·iscl,il). ecn
groot aa,ihod aa,1 <·ursus- eli ontwikkelingsprogramnial. eet, inforii,atie-
bilreau voor kostlmiZeil, eeil zeer actieve afileliiig Herw#,imeti Lev#'iis-
kraclit, een correspondeiltscliap voor cle ziekenkas. eeii ag(iltschap vaIi
de (;ei,trale Volksbank eii erii agentschap van cir levensverzekeritig (bii-
cordia, reti kole,ifoi,(ls, ei, diverse kleitic're fondsen ter on(ic·rsteil,ii,ig v: Ii
wediiwei, en noodlijdende arlwiders. Me,1 had besttiursafvaardigirige,1 iii
verschillende R.K. organisaties rii ern vertegei,woordiging iii cle geinern-
teraad. Er wareil  )|ailileil 0111 tot eell eigen huisvesting te k(,lilen. en 9,
de  begrotitig  vaii  1921   hail  men geld gereserveeid  oin  t(·  koinen  un  (le
aanstelli,ig van 'eeti vrijgestelci bondsainbteriaar .2.' 111 ee,1 paar jaar was
cle botid uitgegroeid tot een gerespecte(·rcle, bruisetide veretiigi,ig die heel
strijdbaar iii de iiioeilijke jarei, in e,i viak na d · eerste irc·reldoorlog 1,(·-
wezen had daadwerkelijk op te kotiie,i vocir de l,elangen vai, de arbeiders.

Na (ic· etiforie kwani de ter,igslag o,iverbiddelijk. De (,oric,gsjareii „iet
him distributiesystecm warrii g(·lukkig voorhij. iriaar daari,ire ook vrel
c·oncret(· 1 ,ogelijkheclen om iiiaterifle he|angeri te behartigeri. De grestelijk

21 )  (;Al<N. art·hief va,i Lit· R.KW,·rklieclell,·ereiligi,ig. jaarverslag 1917.
22 )  (;AliN. arc·hief R.K. T+.rkliedeiiverri,igirig. jaan·erslagei,  1919 en  1920.
27

)  CARN, an·liicf It.K.Werkliedenvereitiging. jaarverslag 192().
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adviseurs begonneii steeds meer de nadnik te verschuiven van materiitle
naar geestelijke belangenbehartiging. De algemene schrik rond Troelstra's
revolutie ebde wat weg, en daarmee ook de bereidlieid van genieentelijke

overheid, elite en werkgevers oni de arbeiders seriells te neinen.
De Cildenbond begon veel tegenwerking van de Roosendaalse werkge-

vers te ondervindeii, vooral  iii  de  jaren  na  1922.  Met   name  iii  de  Roos-
eiidaaise tabaks- cii de borstelindustrie waren de werkgevers gekant tegen

de vak- en standsverenigingen. De cursussen werden door minder ledeii
bezocht dan men gehoopt liad, vooral bij de godsdienstcursus klaagde
men daarover. Iii de gerneenteraad bereiktrii de twee Cildenbonders zeker

greti wo,idereii eti ook biiinen de R.KKiesvereniging kregen ze met die
invloed waarop ze op grond vaii hun aantal nieenden recht te liebben.
Het ledental begon daarop  in  de loop  van  1921  tertig te lopen. en bereikte

een  dieptepunt  eind  1924,1,egiti  1925:  nog  maar 793 leden. nog iliet  de
helft van het aaiital vail vier jaar geledeti.2+

Overzid,1 32.  Het acintal bonden en leden (per 31 december) Pcul de R.K.(;ildenbond

en R.K.Ilerktiedemereniging 1913-1939

15    17    18    19    20    22    27    29    31    35    39

tai)aksl)('werkers 38 , 31 44 50 8 23 :I 99 60 156
1,wtaall,rwerkers   1 + x 8+ 9) 78 +8 .52 66 107 11+ 125

23                                        65          28    77    30vers  rei(Irfabr.arli.  ;1(1 x 151 2()7 3()6 193 25+ 293 355 :100 277

20  x 88 103 106    18    17    13    21     30    +3bwkw.            25
kleerniaker   x  19 19    20 23 24 20
pl- 22    28    +5    20    16    20    24    20    16

ipoor/tra,11 x 212 3()6 366 3+5 376 +:15 420 :j57 356

lanciarb. 12+ 185 116                       1+    49    53

bolin'vak x 18+ 228 292    90 1+6 21() 241 279 307

tralisport 8 10 25   22 93 190 238 221

typografri,    32 30 32 34 35 -15 +0 :19 61
overheifl r         35 :37 +3    38    + 1    38    42    30    35

16          17    22anderen-          17                23       10       22

TOlt·\1. 15+ 760 99+ 141 1610 793 1062 1275 160+    ?97  1719

Bro,1: jaarverslagen (;ildenboncl
24) (;ARN, archief R.K.Werkliedri,veretiigitig. jaarverslag 1923/24 ,·11 1925/26.
25)  01)der verspreide 1,·cleti verstonci men (le lecle,1 (!ir wei lid waret) van de statids(,rga,iisatie.

maar Iiiet vall de vak(irgaitisat ie, 1)it kwatii rege li „atig vocir. trieestal c midat cle patroolls hezwaar
hadden tegell het lidniaats(·hap van de vakverenigitig
26 )  ()11(ler verspreide Ircle,1 verstond men cir Irdeti clie wel lid warm van de stamiscirgatilsatie.
maar itiet #·ati de vakarganisatie. 1)it kwaiti regeltiiatig v(,or. meestal c),11(lat de patrootls I,eiwaar
hiicidell tegel, liet liclmiims<·liap van de vaki·errixigilig
'- )    1 lic·r  worden  vernielil  de  le(im  van  de  gi!(Irs  clip  sic,chts  kurt  bestonden.  zoals  hijv.  de
katit mirim lielidet,191:1-1915. cle I,akkersgezellet,  1917-1919. de Irderl),·werkers 1920. cle koIll-
mMEn 1918-1923. cle werkineesters  192().  en aticlerp  klritip Kildeit. clip dikwijls niet  met  iwime

getioenid wor(len.
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Eind 1925 kwam er evenwel nieuw elan. Uit de verslagen blijkt niet
duidelijk waaroni. Wei blijkt dat de geestelijklieid veel o,idersteuning ging
given in de ricliting van de werkgevers die niet zo enthousiast waren
over de R.K.Cildeiibond. Zo vroeg Valketibitrg de geestelijkheid vaii de
Atitoniusparochie om litilp bij het orgatiiserei, vati de borsteliiiakers. Hij
kreeg die ook.28 De gebroeders Laane werdeii bijv. in eeti vergaderitig
vaii de R.KC.ildenbotid ter veratitwoorditig geroepiti oindat ze twee werk-
lieden zouden liebheii *,ritslageti na liet bezock van een Cildetibondsver-
gacleritig en oiwidat ze iiiet wildeii dat er iii huii bedrijf propaganda ge-
ii,aakt werd voor de R.K.Gildei,boiid. Het is teketietid voor de niaclitige
positie vati de geestelijkheid. dat lieide werkgevers zich teii overstaaii .'ai
de voltallige vergaderbg eerst door de geestelijk adviseur liete,i sclirob-
bereti en zich vervolgeiis onderwierpeii aaii diens arbitrage. Maar dat dat
laatste toch vooral lippendienst was, bleck weI uit het feit dat de arbeiders
vati Laatie die zich hieriia als lid opgave,1, zich e,iige weken later weer
uit de boiid tei iigtrokkeii. 29

De aspiraties waren  tia  1925  definitief anders geworden  daii  rond  1920.
Het accent was verschoven vaii belangenbehartigilig naar zorg voor het
geestelijk en zedelijk welzijn.  Uit het jaarverslag  1927:

"Crote cladeii. direct tastbaar, zal meti met vitiden. De standsorga-
nisatie bretigt op de allereerste plaats geen stoffelijke vi,ordeleii aati
den werbnan, maar als nien nagaat wat dit jaar is tot stand gekoinen
op gods(lienstig gebied, eii liet terrein van de otitwikkeling. dati zal
ieder met mij nioeten getuigen dat het afgelopen jaar is besteed aan

opvoedeiid werk, aan verheffing van den godsdienstigen geest o ider
onze leden. .30

Het is een zinsizede die we nog vele, vele jaren letterlijk zo in de jaar-
verslagen zullen tegetiko,Tien.

Tegen deze koerswijziging onder leiding van de clerus bestoiid ook weer-
zin. Soms kwani die iii vergaderitigen tot uiting. Zo stelden Walravens en
Rompson, twee bekende, smaakmakende leden die ook nog een tijd g<·-
nieenteraadslid waren. voor om de diocesatien bond op te heffen wegeiis

overbodigheid. Zij verwachtten steun bij concrete belangenbehartiging e,i
acties, geen zedelijke en morele opvoeding en bettitteling

31

Het ledetital bleef dank zij actieve propaganda eti werving gestaag stij-
geii en  tegen  liet ehide van  1932  had  meii weer ongeveer lietzelfde aa,ital

28)   (;ARN,  archief R.KWerklieclenve.reniging. nottilenlioek. 17-7-1925.
6)  (,ARN. archief It.KWerkliedenveretiiging, nottilenboek, 8-10-1925 m +-12-1925.
w)  (;ARN, archief R.K.Werkliedenvereniging. jaarverslag 1927.

" )  (:ARN. archief R.KWerkliecletivereniging, notulenboek. 30-10-1925.
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leden  als  in  1920.  Dc  arbeidersbeweging was ininiddels stevig ingekaderd
bitinen de R.K orgatiisatiestructutir die het corporatisme als grondslag
had en die wars was van iiach ukkelijke belangenbehartiging.

Misschien wei oniciat illen weinig aa,i directe belatigetibeliartiging koii
cloen. zocht de boiid zijii hell hoe langer hoe 111eer iii de politiek. Meti
probeerde daar een tot reti getalsiimtig eve,iredige afvaardigitig in de
gemeenteraad te komeii. Dat had tot gevolg clat degerien die liever niet
al tr strak aan de leiband van de grestelijk adviseur en de R.K orgaii,-
satiegeda(*lite liepe,1. iii aa,itai grorideii en zich uiteindelijk ook iii (le
politiek. bij cle lokale verkiezitigen. giiigen tiia,jifestereti. Tegeti li,1,1 eigrii
Cildenboiid  iii.  stel<lei, zij  zic·11 bijvoorbeeld  iii  1931  als  'R.K.Dissidente,i
verkiesbaar.  in  1935  warer,  reti  aa,ital  Gildenbonders  kaildidaat  voor  di·
Katliolieke Drinocratische I artij. waar Thirunisse als lijsttrekker optrail.
Pas nadat cir biss<hc,i,peii  m  1937 liadderi verklaard dat het lidiim: tschai,
vaii de KI)P 11iet veret,iglikiai was Iiwt Ilet lidiriaats<·|lap van het werk-
lieclenverbotid. ke i·clrii cle al,·alligeti 1('rug ili liet officible i,est.

hi 19+1 staakte de Cild(·iii,o,Id zilii activitriteii. Na cle brvrijclitig traci
de otide (:ildenboiid c,imiiddellijk weri voor lict voetliclit. nu als afdeli,ig
vati de K,\B. De lioriditig vati de hisschoppe,i was hieraaii nic·1 vreetIid:
iii hun kerstboods(·lia ) 1 9-14 achtti'ii zij het herstel vaii de 011(lergedokt·ii
orgatiisaties "reeds 111, et, 7.oi,clc'r t,itstel" 1100(17.akelijk

De doorhraakge*lac hte liaci iii Rouse,iclaal k ,rt na (Ic·  ,orlog zeker vel ·

aanhangers. In het voorlopig,· KAB I,c·stuur kreeg in april 1945 zelfs gec·ii
van de 01,de bestii,irders zittitig. Twri· jaar latig was Moerings. eer, inati
1 iet weinig clericale syiiip:ithiev111, v<,(,izitter k·ai, de K·\11.12 li,cli zou (iw
groep Iiitrii,(lelijk liet ond('rspit delveti. De KAB iii 1{0(}sendaal zori re,i
stevige clericaal-kath<,lieke kciers blijveit varrii o,ider reii krac·litige. c·e,1-
tralistische leiding. E.mil 1943 liad cle K-\B al weer 2340 leden. eeti aantal
clat  zou  oplopen  lot  rililil  ;JOOO  ill   19+8  ('11  :1400  iii 1 952/53. Daartia
mibreken opgaver, van het ledenaa,ital.

De KAB was m de sobere jaten vaii de wedcropbouw actief. en ze be-
woog zich zowel 4 liet gebied van de zedeli kc· c.,1 inorele verlieffii,g. als
op het terrein vaii I,elangenbehartigitig, zij liFt dat dit laatste mdirect
grbeurde (loor lid,i,aatschapp(·ii op ti' eisen kali alle 1-(·levaiite gemeetite-
lijke en partictiliere (·c,Inniissies. De atiti-socialistische hoods(hap Was 1111
vervangeil cloor pell aliti-coriitiluikistisch<1. \1.rotiweli kregen Ii,icldels (Ic
KAV vai,af 1949 c·c·,i naclrukkelijkc·r piaatsje iii de bc,tict. zij het \\ el als
ondersteutisters vali hilii iiiati:

r
)  (;ARN. ;ir<·I,iff K·\B. 11(itillelit)(iek.  1:1-4-19+5. mja,in·(·rslage,119+3-1948
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"Kapfrlaa,1 vati ( ers wei's cir vrouweii i,itvoerig op de Iioodzaak vaii
liaar ste,in. dic' vc,oi·al de georgaiiiseerde maii noilig heeft. Ook de
vrouw moet meewerketi om naast de economische welvaart ook de
geestelijke beschaving op eeti lioger peil te brengeti. :33

Een kleiti -11iet gelirel volle(lig- oveiziclit van de activiteite,1 tusse,119+3
e,1 1950 greft eilig ziclit op de vele terremell waarop men actief was.
Meti keiidi' vele verrtiigiiigrii op,·c'(·reatief eii voriiwiid gebied: hai'moiile
De (:ilde,izone,i. zangvereiiigitig Concordia. Roomscli To,irel. C:i·edo Plig-
iio. KAI, VIOJ Tri K\\. 1 etraitewei·k. eeii Hi,isvlijtcoinit# 0,1 1911 kotiil-
tietivereniging lielpt Elkai,der (doel: vel·edelitig vaii liet konijtietiras)
Alaa, ook Hei won,irii Le,(11,skracht. erik rechtskiliidig adviesbureau. de
cotiperatieve winkels (twer  krilicleiliers ell eell bakkerij). (,oncordia Le-

vetisverzekeriiig. Otidet'li,Yi Zieklf'verzekenng. Norbartc<,17,it#. Karinuii-
tik van Scliaikfoiids eiiz

Vall,lit de optiek dat cle KAI; de enig juiste iiistelli,ig was oni alle R.K
arbeiders  op  alle  plaaiseii  te  vertegenwoordigen,  haddeii  afgevaardigden
vaii de KAB zittiiig iii (le Incest tliteetilopende besttireii en colleges zoals

bijv. het Burgerlijk Armbesttillr. liet Bl.0-bestzizir. de Huishoudschool, de
lokale KW-aideling, de Reclassering, de Cezi,iszor·g. de gemeentei·aad en
vele getrieentelijke Comnlissies. Men streefde tiaar een vertegenwoordiging
iii schier alle bestuurslichameii, en reketide daarbij op krachtige steun
vaniiit de geestelijkheid.35 Men eiste het moiiopolie op om elk lid vati de
arbeidersstand  iii  welke  cominissie  dan  ook voor  te  dragen.  Zelfstandige
acties  vati  andere  bestiireli  iii deze werden Iliet gewaardeerd:

". .wei lieeft men een lid vaii de KAB gevraagd (buiten het bestuur
van de KAB om -JG) oul zitting le nemen in het bestuur van de
anibachtsschool. Deze itinieiiging van buitenstaanders iii onze KAB
kiititieti wij  met  eli  tiooit  aanvaardell. r.36

De nadruk op katholiciteit bleef volop aaiiwezig tot ver iii de jaren zestig.

li,eli  in  1963  het  NKT tot stand kwam,  ZO,1  het  tot  niiei  1965  duren  eer

de Roosendaalse afdeling van dr KAB zichzelf liquideerde en een plaat-
37

selijke  aMeling  van  het  NK\'  werd.'      In  december  1981  werd  die  opge-
heven, in januari 1982 kwam  een  afdeling van  de  Fl\IV tot  stand.

13)   GARN,  archief 1018. verslag feestavoncl  voor  vrouwei, van de R.K.W.V..19+6.

i+)   (:ARN. archief KAB. jaarverslagen  1945-1950.
5

)   CARN. arc·hief KAB, jaarverslag 19+8
16 )   CARN. arcl,irf K,\B. Jaarverslag 19+9.
; ')  CARN. arc·hief NA\' aM.Roosendaal. not,ile,i mei en j,ini 1965.
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3.3 De organisaties van de ,niddenstand: Hanze, R.KMiddenstands-
vereniging e,1 R.KWiIikeliersvereniging

De  Hame  werd hi Roosendaal opgericlit  op  27  mei  1903 op initiatief
van pastoor De Groot. De eerste voorzitter was Antoon Braat. vice-voor-
zitter Aiit.v.d.Biggelaar, periningmeester C.Konings. Bij de opricliting wa-
ren er 32 leden. zowel winkeliers als kleinere en grotere fabrikanten. Ka-
pelaan Schraiiwen gaf iii de oprichtiiigsvergadering de argumenten aan
waarom   de  Hatize  werd q}gericlit: vanwege de dreiging  van het socia-
lisme. de opkonist van de grote warenhuizen, de oneerlijke concurrentie,
ter bestrijding van latiglopetide kredieten en andere sociale misstanden,
en vooral ook oiii de winkelsluiting op zondag, de dag des Heren, te
bevordereii. Eti dat (·eii priester jitist de voortrekkersrol moest verviilleii
vond  zijii  ootzaak  v(,oral  daariti.  dat  Leo XIII wilde dat priesters  de  kat -
holieke organisaties zozidet, leiden. tiiet oni zich niet de zakeii te bemoei-
en. maar olii ervoor tc' zorgeil dat er "iii de statitten niets mi insluipen
wal strijdig was niet de katliolieke leer".:'8

Veel van de arglinienten die de kapelaa,1 aanvoerde, nioeteii in het
Roosendaal vati toen wemig weerklank hebben gevonden. Maar sluiting
van de winkel op zondag was voor een klein aantal winkeliers (vooral de
grotere) een aansprekencl actiepiint. Een van de eerste acties die de nieu-
we verenigitig ondernam. was dus het tot stand brengen van een win-
kelsluitingsregeling op zondag. Tot dan waren de winkels zeven dagen
per week tot tien uur 's avoncls open, nu werd afgesproken dat op zondag
de witikel iii de winter om vier, eii iii de zomer oni vijf uur dicht g111g.

Er deden uiteindelijk sleclits een tiental winkeliers aan mee. 39
Daarna bekoelde liet enthousiasme snel en raakte de vereniging volledig

in het slop. e,i zelfs de herinnering aan het bestaan ervan is niet meer
tenig te vi,ideii iii de Middenstandseliqu6te. Bij het totstandkomen daar-
van  iii 1911 klaagde de rapporteur  over het totaal ontbreken van enige

middenstandsorgatiisatie en ried hij de oprichting van Hanze-afdelingen
aan.  Iii  1916 werd de vereniging heropgericht door de heren Nootenboom
en J.Ridders, waarna de moeilijkheden rond de Hanzebank het animo
weer snel deed slinken.  Iii  1926 was er opnieuw de belioefte orri de krach-
ten te bundelen. Toen gebetirde dat door kapelaan Rombouts en J.Rid-
ders. De vereniging lieette torn officieel de R.KMiddenstatidsvereniging +0

38
)  De 6'rondu,et. 31 -5-1903.

 ) DeC'rondwet, 4-10 en 15-11 1903.
i.,1 )  Bm/*Int.5 ·lieuws/,/ad. speriale gouden jubileumkrant 3-10-1953.
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In  1932  werd  de  R.KWiiikeliersvere,iiging  opgericht,  dit  keer  niet  op
itiitiatief van eeti geestelijke, niaar vaii de lieer Immerechts. In het bestuiir
zateii verder nog o.a. A.Braat, F.Koniiigs, J.Radernakers en A.Broos. Pas-
toor Romme was geestelijk adviseur. 41

Het opricliten vaii (·rii aparte witikeliersveretiiging duidile erop dat de
grote groep 'middetistatiders' zich begon te differetitifreii. Etierzijds had nieii
de witikeliers. anderzijils de iiienseti die op ee,i of aiidere iiiaiiier eeii eigen
bedrijf liadden zonder wiiikel. Dat bedrijf koii groter of klc·itwr zij,i. eii vooral
daarvan 1,ing af of meii lid werd van de R.KMiddensta,icisvereiiiging of vaii
de R.KWerkgeversverei,igiiig iii het diorees Breda.

Natuurlijk overlaptrii de n,iddeiistai)(ls- eii de wi,ikeliersvprewging el-
kaar gedeeltelijk. lii het Roosendaals,· 011(lersclieiddeti zij zicli verder nog
op twee fronteii van elkaar: de niiddelistatiders voelden zicli eigenlijk wat
superieur aan de wilikeliers en bi,ineii de winkeliersvere,iiging was de
'lilikervleugel' groter dan l,ij de niiddetistaiidsvereniging. Omdat biiineii
liet Rooseiidaaise politieke systeem winkeliers en liliddelistatiders samen
de vertegenwoordigers van de iiiiddenstaiid' nioesten aaiiwijzeii, ontstoii-
de,i er iii de loop vati het Iiiterbelluin nogal wat wrijvitigen en spanningen
ti,SSen deze beide verenigingen. +2

De  activiteiten  van de middenstands-   eli winkeliersvereiiiging lagen
iiaast de rol die meii op politiek gebied speelde, voornairielijk op het viak
van vorming, sclioling en recreatie. Rechtstreekse belangenbehartiging
kwani iiauwelijks voor, men probeerde via inbreng iii cir genieenteraad
zo glmstig niogelijke condities te scheppeti voor de led('ii.

In de oorlogsjaren lag het verenigingsleven van beide verenigingen stil.
Na de oorlog riclitte pastoor Romme de R.KMiddenstandsvereniging weer
op, en de R.K Winkeliersvereniging werd opnieuw bijeeii geroepen door
J.Radeniakers. De winkeliersvereniging zoii vanaf 1957 verder  gaan  als
sectie van de R.K.Middenstandsvereniging +3

hi de jaren na de oorlog richtten de beide verenigingen zich opnieuw
vooral op de Roosendaalse politiek en weinig op directe belangenbehar-
tiging.   Rond   1960   nam   de levensbeschouwelijke orientatie sterk   af  en
werd belangenbehartiging steeds noodzakelijker. De R.KMiddenstands-
vereniging onderging eind jaren zestig een transforinatie e,1 ging verder
als Ondernemersverbond Roosendaal. Men trad uit de R.KMiddenstands-
vereniging  en  werd  reclitstreeks  lid  van  hi.t  KNOV te Rijswijk.  In  1973
telde het vernieuwde en verjongde Ondernemersverbond 250 ledeii.++

+1 )  Bmbants.Vieuwsblad. jul}ileumnummer 3-10-1953
1')   Zie hien·oor ook de bericliten  rond de verkiezingeti van  1935 en  1939 in De Grondwet.

4.r)   C.ARN. GB 1936-1975. dossier 68. R.KWinkeliersvereniging 19+5-1957.
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3.4    De  organisaties  cler  lic,gere  staiiclen:  werkgeversvereniginge,i

De hogei e sta,ide,1 keticle,i geeii uitdrukkelijke standsorgaii,saties. Ze
()titinoetteti elkaar iii het 1,(·giti van (le eeuw iii de 'heerelisoc·wteiteii. 111
cleze Trijetijdsveretiigingeii koticleti ze geiiiakkelijk. bijv. door eeii fc,rs('
colitributielieffmg Iiieestal g('coivihilieerd Iilet ballotage. cle lecle,1 va,1 la-
Merc· standen uitsl,litrn zoi,der zic·lizelf als zoclatiig te afficliere,i. 'li,ch
zoilden vereiligiligeii vaii werkge. ers eventurel gezien kilittien worclen als
eeti vorin vaii sta,idsorgaii,stities. hi ieder geval drdrii de hisschoppri,
,|at van: f 1916 w ·1.

·\1 voor dic tijd I,estoiid er iii Roosendaal rei vere,iiging waarvan cir
mram. 1-\1'11 et hidlistriac'. dort vrrilic,ecleti (lat het Iii('r een verriligilig
1)(·treft vii,i persoti,·11 mt (1(' hogere kritige,i (lip hij de i,idlisti ic' 11,·trokkfii
waren. 1),· vere,iigii,g kwatii voor iii dr geniretitereketilligfil. verder is rr
weit,ig v:iii b :ke,id. 7.r kreeg subsidic· van 1911 tot rii 111et 1920.+3 Oliidat

iii  1921  de kriiW 11(,(,Sc'tidaal vati de  \Igemetie R.K Wi·rkgevers \prenigitig
tot statid kwaiii. zoil liet zi·er wei niogelijk zijii dat Arti et hidustria,·
daari,1 is cggegaa,1.

De kritig Rooseticlaal vati (le A. R.K.\Ir.E Was ook 1)r(Ic,eld voor werkgr-
vers Uit Bergell o ) Zoonl ('ll (I,ligeviIig. \-oorz.itter was V. vati (Jilse die ill
1922 werd opgevolgi! door zij,i z,)4),1 Piet. c,ii<lervoorzitter was Alit. Tir-
backx (111 s 'cr.-prii,ii,igni(·ester M.v.(1.Biggi'ILI:ir. eeti uitsli,ite,1(1 Roosi·,i-
(laalse  aangelege,iheid  dub.   De  veretiiging  hiialde  zic 11  1,1  1922  -waar-
sc·hijnlijk oiigewild- het oiige,ioegeti op de hils van ck' redeinptorist Vati
Keulen. dic vaimf cir pieckstoel opeiilijk prot ·st aantc'ki'ticle tegeii |iet feit
dat de werkgevers op dins(lagavoiici dlirM('n te vergaderen. eeti avotid
clie voor heel Rciose,idaal gereserveerci diende te blijveri voor bijeciikoiri-
ste,i vai, de 'Aartsbrcwderschap vaii cle H.Faiiiilie- Erg actief was de krii,g
overigens  Met.  Na  1922  w ·rd  er  m  liet  ope,ibaar 11iets  meer vati  venw-
min, eii m de diocesane jaarverslagen werd z<' niet tileer vermeld. 46

In de ge,Iieentelijke archwveti brvitiden zic·Ii verder r,ikele stukken vaii
(le  'Verenigitig van  Roosendaalse  Inclustriflen'  over  de jaren  19+4-19+8.
De vereniging telde toen 22 le.(le,1.+.

++
) Brabants .Weuu,st,/ad. 10-10-1973.

+')  C.ARN, (;8 1851-1916 en 1917-19:15. geim·entereketimgpil 1911-1920.

16)   i.inssen. Iterkgeversorg misatie  in  katholiek  lxltroon   1915- 1914.95
47)  CARN. CB 1936-1973. stuk nr. 73. Vereniging van Roose,iclaaise Industriele,1 19+4-1948.
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4 +. l'olkshilistiesting

-1,1  19()0-1919: 1':irtictiliere wo,iitiglic),iwers

Bij  cir Wilks-  ,·11  Woliiiigtellilig vaii  1899 wareii  er iii  Roosenclaal  2692

w(,Iiinge,1. ()11%(·\,c·(·1 tO% (1()75 w ,imigeti) clati,v:iii K#tiren (·(·lik,ir,ierwo-
ilillgeti. d .w.z. wl,ilillgell (lit' Ilit 11 i(*t illeer (Iall Pell \'erti'ek I,rhlon(Iril
1)at was c.(·11 hoc,g j„·r<·entaiN·.  het  N.Brabaiitse genii(1(1(·lde lag (,1,17.3%.

. 1,;   481,(·t  Neck·rlaticls,·  c,p  28.,) to.
I loe d(· algeilit'li ' t()('stillill \'all (IC' w( 11i1igi'ii was. is iliet 111('er j)1·('C·it·h

lia te gatili. Maar ('r zij,1 IM'trc,liwl,an' aatiwijziligr,1. Ilet w,}Ilitig(,ticlerzcwk
\1111 190+ lietrof (14. 1()58 11,1,1rwc,tii,igc.Ii v:111 4.eit (466) ('11 twre (+14)
kati,(·rs dip Rooseticiaal telde. Daarvati wai'eli ,·r liegelitieil ,·rg 01(·clit. 48
c,\(·rl)evolkt en 82 wareii ,·igi·tilijk i,wt voor I),·woriitig grscliikt u,1,clat zi·
pol ung(·(lierte zate,1.  hi  110 woimig(·11 wai'(·Ii cle saijittiire ic,(irziellitigrii
hetieden pril. terwij| tiell wi,Ilillge,1 1,irt eens (,vi,r er,1 privaa, 1,(,s ·hikt,·,1
Daarnaast hadcle,1 25 woi,iligeii gc.et, clri,ikwater en I,ij +2 wo,Iingen was
de driiikwatervooi·zienitig s|c'cht. Ci'imcicield woonden iii een (·eii-kati,('r-
woiling tlissen de vier eli vijf persoiwil. iiiet als Ilitschirters aclit |)ewi,ners
op  17.51112  eii  twatil f op  15.751112.  De  sleclitste  huiz(·ii stolideii vooral  m
de Moletistraat„ S 'lic,olstraat. Rozetiial'ijnstraat. Hofstm:it e,1 iii de oi,1-

+0
geviiig vaii de Kadr. Ook cir 'Kwakkelkooi was erg slecht.

Van  de  wonitigen  die  mer,  iii  19()+  in  eige,idom  had  (ongeveer  60%)  is
Iiiets beschreveii. Wei leert ren eenvotidige rekensom dat ri,inischoots eeti-
dode daarvan bestaan nioc·t hebhe,7 uit ee,1-kanierwotiiiige,1. Alles teza-
ttien  ge,ic,meti  kali  inell  tilet  zeggeti  dat  het  in  Roose,idaal  ro,id   1900
vc,(,r het overgrote drel vaii haar inworiers goed wotieti g('weest 11ioet zijil.

Tot 1919 kende  tiieii   iIi  Roose,idaal  gee,1  woning(·orporatws  of  sociale

woningbouw. De huisvestii,gsprobleinatiek wer<1 opgelost via cle partic,i-
liere wonitiginarkt.  Deze was grote,ideels iii  Imiideii val) ee,1 kleine elite

vaii kapitaal- en grondbezitters, poor wie m eerste instantie het eigen
belang e,1 niet het volksliuisvestitigsbelatig maatgevend was. zoals (1(·
.. 50
c.omniissaris  vati  de  Koiiii,giti  al  iii  1900  vaststelde.

Tusseti   1899  0, 1920 steeg het inwonertal  niet  49%.  liet  aantal  wo-
Iiliigen nipt 30%.51 Oniclat cloor cle groeieiide bevolking de  lr,ik op de

+8 )   Uit Bijdragen  tot de  Stcitistiek  rcui Xederlcirici.  1903.

1") C.ARN. archief gezondheidsrommissie. st,ikken woningoi,clerzoek  19()+
41)  RANB, PrB. Kal,itietsarchief. inv.lir.336. verslag van het bezoek van de (:(mmissaris iii (le

provincie aan Hoosendaal 8-10-1900.
" )   Cegevens op basis van Volks- eli woningle|ling  1899 m c·ijfers gemeentes·erslag  1920.
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huizenmarkt steeds groter werd. werden slechts zelden liuizen afgebroken
ell  kon in feite ieder krot verhuurd worden.  Zo  was  rond  1919 niet alleen
de kwalitatieve toestand van de Roosendaalse woninginarkt slechter dan
geiniddeld, inaar ook de kwantitatieve. Dat is te zien aan de leegstands-
percentages. Eeii leegstand vaii 3% werd iii die jaren wenselijk geacht.
(overziclit 53)

Overzieht 53.    lergelijking  leegst(indspercentages  1919-19+7

1919 1930 1947

Necierlai ici 0.80 2.68 0.32

Noord Bral,ant 0.85 2,50 0,1+

Roose,idaal 0.1+ 1,75 0.00

Br<,ti: (:BS Wilks- e,i woningtellitigeti

Rond (le ertiwwisseling was iederre,i het er in Roosendaal over eetis.
dat volksliuisvestii,g geen geineentelijke- of genieenscliapsveraiitwoorde-
lijkheid was. Het was dan ook Keen oiiderwerp van overleg of gesprek
voor de gemeenteraad. De tiianier waarop de kapitaal- en grondbezitters
de woningnood oplosteti. nl. door niiddel van stratetiplantien. sloot daar-
1)ij goed aan. Plaiining of courdinatie van de kant van het gemicntebe-
stuur kwain daar niet aan te pas.

De  Woningwet  van  1901 had evenwel de gemeente een aantal verant-
woordelijkheden toebedeeld op het terrein van de volkshuisvesting. Op
de eerste plants kreeg de gemeente de verplichting om niee te werkeii
aan de totstandkoming van een regionale gezondheidscommissie, die o.In.
toezicht moest houden op de volksliuisvesting Roosendaal waclitte eerst

erg lang met het aanwijze,i van leden voor die commissie Vervolgens
werd de coimnissie door de gemeenteraad belerfd geiiegeerd. Toen dat
niet langer meer kon, ging nien er toe over om iii de commissie gemeen-
teraadsleden te benoemen die belang hadden bij de bestaande huizell-
en  grondpolitiek. De comniissie  was daariia. vanaf ongeveer  1910,  op  liet
terrein van de Rooseildaalse volkshuisvesting praktisch vieugellam. 52

Op de tweede plaats moesten bouwverordeningen worden opgesteld.
Woningen moeste,i aan minimale kwaliteitseisen gaan voldoen. Die wer-
den  opgesteld  en  iii   1905  door  de  gemeenteraad  goedgekeurd.':'  Er  zijii
evenwel geen aanwijzingen   dat   ze   ook ooit werden gebruikt. Ten slotte

moesten voor de stad uitbreidingsplannen worden gemaakt, waarin ui-

52)  Corisse. Restuurders Houwm. 16-18.
p)  CARN. GB. gemeenteraadsnotulrn 5-4-1905
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teraard aa,idaclit voor de wootionigeving moest zijn. De goneeiite gaf in
1903 wei opdracht tot het inakeii van zo'ii plan. maar daarmee be-
schotiwde ze de zaak als befindigd. Naar het plati werd tiooit ineer ge-
vraagd  eti  het  zou  tot  1933  drireii  eer  burgenieester  Pritisen het eerste
partifle uitbreidingspla,i iii de raad goedgeke,ird zag wordeii. 'Tot dic· tijd
dec·d ineii liet niet (Ic· stratri,planneti die door grotideigenaars werclen
ingediend.

4.2  1919-19+ 3: Naast partifuliere bo,iw eei, begin vaii sociale wo-
nbgbouw

Roiid  1919  kwai,i t·r vera,icieri,ig  in  de  situatie.  Iliervoor ware·ii,  tiatist
liet groeielide trkort aail Wc,Ilitlgril. Ilog Illilistens clrie oorzaketi aa,1 te
geveii.   Te,i  eerst('  liacicle,i   iii   1917  alle   Necipria,icls('   matiiwii   kiesreclit
gekregeii.  Vatiaf  liet  tiic,iiw,it  van  cle  gri,eeiiteraacisverkieziiige,1  iii  1919
zoil (ilis ook de 'inilidere Iimii itivioed ktinneii ititoefenen 01) de geinec'ii-
telijke politiek. De gevestigde elite werd zc, gedwo,igeii tiwer dan ooit
tevoren rekening houcieil nirt de belatigeil Vail de onderkatit vati de sa-
Hielileving.

De socialisten vor,nden het tweede niotier. In Roosendaal had nien ze
tot 1919 zoveel mogelijk  geisoleerd,  buitengesloten en genegeerd.   Nu  zij
officieel deel uitiiiaakten vati de gemeenteraad. was dat veel moeilijker
geworden. Bove,idien werkteii ze aan de oprichting van ecti woningbouw-
vereniging. Dat plan vormde emi dubbele bedreiging: een socialistiscli
succes op zo'n gevoelig terrein zou niet alleen een klap in liet geziclit zijn
van de gevestigde Roosendaalse katholicke maatschal,pelijke orde, het zou
ook een regelrec·hte aanval zijn op de portemotinaie van de huis- en
grondbezitters.

Teiislotte heerste er veel sociale oiirust 111 Roosendaal. De grote v litch-
telingenstromen uit de Eerste Wereldoorlog hadden het sociale evenwicht
ernstig verstoord. De sociaal-ecoiiomische situatie was rotiduit slecht en
bood geen enkel perspectief. Daarom moest het genieentel,estulir wei iets
ondernemen, ook en vooral op liet terrein van de huisvesting

Als eerste wotiiiigbouwvereniging werd iii april 1919 opgericht de
'R.K.Woningbouwvere,iiging St.Benedictus'. Het bestitur werd grotencleels
gevormd door personen uit katholieke midde,istandskringen. A.Braat, een
groot manufacturier, een van de rijkste mannen van Roosendaai was
voorzitter.'+ Hit bestuur werd aangevuld met enkele personen uit de

:+
) Zie voor zijn inkomen overzicht 20.
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R.KCildetil}o,id.    i\:1:11011(lei    Vati     Nassati,     toen    voorzitter    van    di·
li.KBotiwvt,karbc·i(lpisboiici St.Jos<7,Ii'.53 ilic, bestii,irsledeii waren lid

i t,ii  de  .R.K. es'(·te,iigi,g..
1)e  opric·|itilig  \\ ils  rei  r<'ac·tie  (,p  de  plaiin,·11  vati  ch·  SDAP  (,iii  tot  di

c,I,riclititig ,ati ee,1 (·c„pcn'alie t,· k ,iiwii.''6 Eii dat liet de SDAP claarmcc
prnst  was.  bleek  al  snel:  01,  12  8(·1)t,·1,11)er  1919  w,·rd  de  socitilistisch(·
  01,ingliotiwieretiigi,ig  -(),is  Ideaal   officierl  (·et,  feit.57  De  twi·(' wotii,ig-
1,oilwverritigiligeli  wi·rkt<*11  1111.  ilevig Cc,ilctirrereiid.  aail  platinen.

Om (|e ('rgste (,ilrlist 511('| te bezwc'rc'ii hacl (le genic'elite eclit#'i' het plail
(,1,grvat t„t (le 1,(„iw \:1,1 2() tioodwotii,ige,1 nirt rijks,ite,1,1. OP '3() oktolwr
191 9  krreg  lilell  g<,rilk(·tiritig  vati  lirt  Rijk.  c,i,  vocirwaarde  ec·liter  clat
Iii('11 eeti 11:111\m:,g iii zoil (lipiwii voor cir bc,im, vati 6() woniiigwelwoiliti-
0·11.  Bkg  \ 10(-g,·11  (le  R.KWo,1,11gl)01,WV('i'Filig,Ing St.Benrclic·t,ts haar
1,lailiwi, iii te (lic.11(·11. 1 )at gi·heurcir. timar (,iii}ekencihei(1 Ii,et cir proc'('-
cliti'es eii gew<,(,111*·s maakt,· clat cir i·ijksgoeilke,iring v,ic,i· die wi,imigi·,1
1,as i'tlitii ec·ii jaai later „Iit,"a,ig,ii werd.38 11· ilood l,leef clus voorloi,iT
11(,(,g

De R.K.(;ilcletil,c,ticl was iiiii,iddels otigeduldig geworcleii. Zi j worst liaar
1('(1,'ii zi, siwl tiiogi·li jk e ·11 wer. eii(1 altertiatic·1  bieclrii ,oor (li· socialisti-
Mc·|ie verleic|ingeii.  Op  15  Iic,veniber  1919  leek  de maat  vol e,1  8 ·lireef ile
li.K.Cild(·tibc,tid a:iii St.Briwcliclus dat wai,lieer er imv l,imwt, c· ·11 111: :11,Al
tiN·t dc' lic,Iiw zoit zii,1 1)(·gcmticil. Zij Leif e('11 woiliIigbi,tiwv(·rei,igitig zi)Ii-
tic.,1 oprichten.°" F.11 onidat St.Bencclictlis ec·lit iiiet liirt bouweii koii l,r-
gi,itieii.  werd   de  'R.K.Wotiitigstichtitig   St.Jus<ph'   iii  ja,iuari   1920  eeti
fc·it."1 1)(· 11(·er vati Nassa,1 ,# pici vc,(,rzittei. MI·, kwaarclig 10 dat claartiaast

tic,g verse·lii|Ic'11(1(' Miclerc· 1*· It'11 vaii li 't St.liriii'(lic·tzis-lwstwir lic! wai'fii
v:1,1 liet 1,(·sttltir ,':111 St.Ji,selili. Ovc·rigens v,·rlimdercip clat St.Beliedic·tils
iii('t om harcl dc,c,1' te werketi. Dat lic't ii,otief claarvoor iii('t ilits|uitelic|
(1(· \\ oililigil,)(}d was. wer(] Cl,Iidelijk verwo<,ICI ill eei} 1)rief van (le se(·rl'-
taris: "lk hoop. citit we di' ri,oie bc.,it tiog vc,(,r zij,i!-61

Iii 1920 wareii er (I,ls drie wotiingc ,rporaties met ve('1 plaii,wii. maar
11og gemi woi,inge,1. Alie clrir (le n,rl,oraties wildei, g<'bruik l,iaketi vaii
de verruitiicle s,ibsidie-,1,ogelijkheclen. maar onidat nationaal gezien (le
woningnoocl al tertigliep. was de slit,sidiekraan al weer bijiia clic·lit ge-

")  (ARN. arc·hit'f St.Briii·clictis. stilk w.1.
")  (;ARN. arc·lii,·f St.Brili·clirtils. sttik nr. 1.
' )  (;AliN. art·Iii(·f wcittit,glicitin·verritigitig ()ns lili'tial. *talliteli
38

1 (,ARN. archief St.11(imlic·11,0. ditk m.2. brit·1'+-10-192(1.
V;

) (;ARN..ir<·hirf St.ki,el,listiclitilig. brit'f 15- 11 -1919.
'4' 1  (.ARN. arc·hief R. K.W i,t,iligstic·litilig St J,isei,h. *tatilti·,1
4 1

) (.ARN. ar,·hii'f St.Brii,·ilic·tils. Milk nr.2.1,rit'f clhr.Perters aall bestii,Ir.
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draaid. De cori,oraties cli ·ndeii bij het geizieetitebestiliir 1,|ai,111,1 iii voor
iii tolaal 619 wmmgoi.62

De grond die ze tiodig haddeii. moesteti ze kol,eii ol) cle Roosetidaalse
grc,nd,imrkt. waar de prijzeii zeer hoog lag<·11. 1-)aar<,m liesloot het ge-
tiwe,itebestu,ii  .elf grc),icl te kopc·ti ii, De Ki,ip.c'' Die bc,ocl jaiii,rier p·,ic,c·g
111:1:ir  plaats  aaii  300  woii,tigen.  li,  oktober  1920  wer(1  de  groticl  t,isseli
cle clric. gegadigclen vercirrId c,p basis vail het atintal lecle,1 clat de c ort,o-
ratirs  liaddc·,1.   Zc,cloencle  kreeg  St.los('ph  het  grciotste.'+  (·ti  Ons  idc: al
liet kleiiiste stuk. De corlic,raties lialveerdei, lii,ii plan,ic'i, tii die,id,·ti zi
m het voorjt,ai 1921 1,ij cic' mad iti. 1)aar was Iiicii tiogal huivc·rig poor
ch· (toch ook gelialvi'(·r(1(') fitiatic·ible coiiseqi,(·tities. Er wrici besloteti iii
eerste ilistatitie Inaar (le lic·lft van cir g(·vraagck. v(,orscliotte,1 eii bij(irag(·11
1,ij liet Rijk a:,11 te vragell. clus vc,or 150 woiting,·11. Iii clrii I laag iii:iakte
111('11 vervolge,19 reii rekf'ilfc,ilt eli 11('t resultaat was dat (14' coi i,oratws iii
plaats vati 619 sleclits 1(10 Waililigfii iriochtrii 1,01,Well  ).-)

De rerste +1 werdeti aati liet socialistische ()tls ideaal toc'grweze,1.1.)at
geheurde o,ider sterke clrtik van cir illspect(·tir van de v„lksgezo,iclheid.
dic· clat deed (,indat protc'staiite e,1/ol socialistische arheicleis. viil. spoor-
wegarbeidprs. werde,i i,itgesloteri vati de wotiitigmarkt. Zowel St.Jugph
eli St.Benedwtils haddeii m huii stattitin iii. bepaalcl dat zij lititi wotii,ig ·11
sleclits verliutircirii aaii katholieke,1."6 De R.KGildeiiboii(l was erg verbit-
tercl over deze toewijzii,g. e,1 gaf cle sclitild aan cle (protestatitse eii libe-

6.ralp) wettioucirr Ileer,iia k'ari Voss.
Z  beschikte (),is ideaal dits als rerste over w(,timgeli. Maar er Illoc'st

wei een forse politicke I,rijs voor worcleii betaald. Het hes|ilit toi tock(·ii-
Iii,Ig van de (rijks)gelcle,i aan Oils ideaal werd door de genieeii,('raa(1
ac·literaf vera,iderd: de gro,id werd riwt iii eigi.Iidolil m:I:Ir m erfpaclit
gegeve,1. Iii (le voorwaard(·11 waarotid<'i liet gelci werd v,·rstrekt wercl op-
grI,u„ien dat liet genieelitebestuur ecil ComillisS: riS tiloC it :ianstellf·,1 die
1,elast was iiwt de cotit,7,1(· op de liaticleliiigeii der vereitigmg. Dr (·  ,11-
iiiiss:iris nioest voor elke vi·rgaderitig worden uitgrtiodigd.68 Klaarblijkelijk

"2 ) (;Al<N. (,B 1917-10 3,5, geitie<·,iteraails:ic,Itil,·ti 17-4-192(1 e.v.
6.'  1  De grt,id wi·rclgeklic·lit valliii, N.\'. Roilsri,claalse Maaist·hal,pij toi Erillc,ililtic· ,·ail(),ircit'r,·11<11,
(,c,pcl (,re, 1.

'A ):\11,·Cildenboncli·rs waretia,ilcitiiatisch licl vai i (1 · R.K.Wonitigstic·lititig St.J„st'ith . 111 1920 1,·1(Ir

cle (.ilcirnboiid <,I,geverr 160() led(·ti.
u')  (;:\113. GB 1916-193,5. gempeliteraadviotuleii  19-4-1921  e.v.
m') (;ARN. arcliief 11.KU'o,iitig.lic,itwverenigitig St.Benedic·tus. statilten: arc·llief St.,Itise ilistic·htii,g.
Matiltell.
(>-

) (,ARN. arc·liii,f vati cir R.K#Kerkliedenveret,igitig. jaan·erslag 1921.
Im) (;AIt,N. (18 1917-1933. gempt·literaadsticitille„ 28-10-1921.
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probeerde men op die manier Ons Ideaal onder controle te krijgen. St.Be-
nedictus en St.Josepli kenden dergelijke bepalingen  met.

Inmiddels was de subsidiekraan dicht gedraaid en kon er dus met meer
1Ilet Rijkssteun gebouwd worden. Het gemeentebestuur zag zicli gedwon-
ge,i een andere beleidslijn uit te stippelen. Men besloot voor de ergste
noodgevallen uit eigen middelen zes houten noodwoningen te fiiiancieren,
en geen onbewoonbaarverklaringen meer uit te geven.69 Dat laatste was
nieer een symbolisch besluit. onbewoonbaarverklaringen kwamen vrijwel
nooit voor. Ook liet onttrekken van woningen aan de woonbesteniming
werd zoveel niogelijk tegengegaan.'  Nieuwbouw aclitte men daarentege,1
een zaak vaii het partictilier initiatief. Omdat het particulier initiatief ech-
ter otivoldoende soorzag ui de bouw van betaalbare arbeiderswoningen,
werd in 1923 besloteii oin eeri geldlening aan te gaan voor de bouw vati
60 wotiingen.71 hi 1925 gebe,irde dit nog eens voor +5 woningen.72 Al
deze wo,iingen bleven genieentelijk eigendoin, maar de R.KWoningstich-
tilig St Joseph kreeg ze ill belieer en exploitatie.

Al iziet al waren de zo verkregen wotiingen ruWisclioots onvoldoende
om de woningnood op te heffeii en de woonomstandigheden fundainenteel
te   verbeteren. Er bleveii veel krotten in gebruik  eii   in   1924  stelde  de
SDAP. sanien met de Roosendaaise Bestii,irdersbond, een onderzork iii.
In  het  eitidrapport  dat  iii  jaiiuari  1925  werd  uitgebrac'lit was sprake  van

138 woningen die volstrekt onbewoonbaar waren.
Waarschijnlijk naar aanleiding van het rapport e,1 de coininotie er oni-

lieen,  gaf  de  gemeente  toestemniing  tot  cir  bouw  van   101   woningen  die
opnirriw in exploitatie werden gegeven aan St.Joseph.7.1 Iii december  1925

kwamen burgenieester en wethouders bovendien niet het voorstel oni, in
het kader van erii rijksregeling ter vervangitig van krotten die dan moes-
ten worden afgebroken, 42 woningen van verminderde huurwaarde te
bouweii, speciaal bestenid voor 'sociaal achterlijken'.74

St.Joseph en St.Benedictus wilden gee,i  van  tweeiin  deze  woningeti  ex-
ploiteren. Men vreesde huurachterstand en huurderving, en het torzicht
op de bewonitig zou teveel aandacht vergen. Aati Ons Ideaal werd -ui-

m)  CARN. GB 1917-19:35. gemeenteraadsnotulen 19-4-1921. Het beal,tit weril genomen n.a.v.
rominotie mid een grziti dat wege,is gphrek aan acleqiiate huiss·esting iii eei, te,11 langs de
spc)orliaan bivakkeercip.
") C.:\IiN. GB 1917-19:15. dossier 180 (192+) maatregelen tegen de beperking val, de woonge-

legenlieid,  dossier  181  (1926) wonitigti„odwet.
 )  (;ARN, (;B 1917-19:)5. genipenteraaclsnottilen 23-3-1923.

72)  CARN. (,B 1917-19:15. gemeetiteraadsnotulm 27-1-1927.
1)  (;ARN. (.B 1917-19'15. geirieeliteraailsnotulen 6-8-192.5.

-1)   (;ARN. CB  1917-19,'5. prea-advies 211  16-12-1925.
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teraard- mets gevraagd. Er leek dus 11iets atiders op te zitten dan de
woningen door de gemeente te laten exploiteren.75 Cedeputeerde Staten
gaf daar ecliter geen toestenlining voor. nlen Stond erop dat eeli particti-
liere woningcorporatie  de  woniiigen  zou  beheren.   Daaroin  werd   iii  1928
de corporatie Goedkoop Wone,i opgericlit. Het bestuiir zou bestaaii itit
vijf personen die door het geiiieetitebestuur aangesteld werden. De huur-
prijzen werden door de genieetite vastgesteld, en de genieente fuiigeerde
als kassier eii onderhoudsdiciist. Toch had nien met deze constructie76

fornieel  aan  de  eis  van  CS  voldaan.   De  hitizen  werdeii  iii  1931   door  de
7-7

gemeente  iii  exploitatir  gegev(·ii aan  de nieuwe sticliting
Tijdens de oorlogsjaren  werd het woiiingbezit  van  St.Beiiedictus  en  Otis

ideaal  op  last  van  btirgeiiieester  Deems  per  1  maart  1943  otiteigend.  De
huizen die St.Joseph en Goedkoop Woneti iii exploitatie hadden. werden
per 1 januari 1943 teruggetionien. Alle woningeii, ook die van Coedkoop
Wonen, werden i,igebracht iii het Cenieentelijke Woningbedrijf, dat vanaf
die tijd niet alleen belast was met onderlioud en exploitatie, maar ook
met nieuwbouw.

In de periode 1919-1943 werden in totaal 578 wotiingen gerealiseerd m
de sociale sector, ongeveer 20% van de totale produktie. hi dezelfde periode

kwamen wigeveer 2300 woningen in de particuliere sector gereed.
78

Dat er niet nieer door de corporaties gebouwd werd vond zijii oorzaak
voornamelijk in het feit dat tot in de jaren dertig het gemeentebestuur
haar verantwoordelijklieid inzake de volkshuisvesting niet ten volle op-
nam. Dat is onder meer duidelijk af te lezen uit de argumenten die men
gebruikte om de diverse plannen af te wijzen. De plannen voor 79 wo-
ningen die St.Joseph  in 1921 indiende, werden afgewezen omdat inmid-
dds de Rijksregeling die subsidie mogelijk maakte, was ingetrokken. Ce-
meentelijke  financiering werd  niet  overwogen.  In 1921 weigerde  men  op
dezelfde gronden stetin te geven aaii de bouwvereniging 'Eigen Haard'
die 34 middenstandswoningen in huurkoop wilde bouwen. Bij bouwplan-
nen   in   1923   besloot   men   tot een lager aantal  woningen  dan  door  B&W
geadviseerd was omdat men bang was teveel te bouwen. Men vreesde
zowel leegstaiid als verstoring  van   de  bouwmarkt.   In   1934  wees  men
platinen  af op de volgende drie gronden: de particuliere markt  moest  de

78) CARN, CB 1917-1935. gemeenteraadsliot lile, 1 28-12-1828.
76)   CARN. CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 30-+-1930.
") CARN, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 1-8-1931
8) Cijfer gebaseerd op schatting: aantal woningen CBS-tellingen 1899 ei, 1947. ver,ninderd niet

aantal woiiingen gebouwd door cori,oraties en het aantal woningen dat door bombardementen
verloren ging. Krotopruiming vond niet plaats tusse,11899 1111919. en natiwelijks tussen 1919 er,
19+7.
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oplossiiig brengen en men was bang die markt te verstoren, de kosteri
zouden teveel op het gemeentelijk budget drukken en tenslotte was men
bang teveel werklozen ilit de regio aan te trekken. En als laatste kwam
er  bij de discussie  rondoni  krotopmiming  in  1938  nUg  een  argument bo-
ven  tafel:  krotopruiming Zou het brood  uit  de mond stoten  van de kleine
renteniers. die voor hull itikonien afliankelijk waren van de huuropbrengst
van die woningen. Het was een argument dat ook in de vijftiger jaren
nog nieernialen gehoord z.ou wordeii.

79

Overziclit 54. De sociale tioningbouu, tussen 1919 en 1943

aalital raadsbesluit klaar steuti vati eigendoni vati 111 beheer bij

20 29-9-1919 1919 rijk geineente geriieente

66 14-1-1920 1921 r k St.Betiedictus St.Benedictus

41 18-1-1923 1923 rijk Ons Ideaal Otis Ideaal

60 25-5-1923 192+ njk getneetite St.Joseph

45 27-1-1925 1925 genieente gemeeilte St.Joseph

101 6-8-1923 1926 gernemite gellieelite St..Joseph

42 31-8-1926 1930 rijk gemeente Coedkoop Wonen

55 +-4-1929 1930 genieente g.emee"te St.Joseph

50 1936 1938 rijk gemeente St.Joseph

50 1939 1940 gempente gerrieente St.Joseph

48 19+0 1941 genieetite genieerite St.Joseph

Bron:   gemeenteraadsverslagen

4.3  1943-1974: Het gemcentelijk monopolie

Na de bevrijding werden de gebeurtenissen rond de woningcorporaties
niet teruggedraaid. WeI werd in 1945 het aandelenkapitaal dat eige,idoni
was van St.Benedictus en Ons Ideaal teruggegeven. Het Cemeentelijk80

Woningbedrijf bouwde eti beheerde   na   1945 alle sociale woningwetwo-
ningen, het leetiwendeel van de totale woningproduktie. (overzicliten 55
en 56) De gemeentelijke handelwijze stond daarmee lijnrecht op het door
de overheid voorgestane beleid, dat juist de particuliere corporaties als
zelfstandige partners zag bij de oplossing van de woningnood.

79
)  Corisse. Bestuurders Boutren. 21 -+5.

80) CARN. archief Cemeentelijk Woilingbedrijf.  doos  70.
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reel beleidsvrijheid hadden corporaties  niet:  voor het aantal  te  bouwen
woningeti was tiieIi afiaiikelijk van het door de latidelijke overheid toe-
gewezen coiititigent. de huurverhogiiig weicl latidelijk geregeld, en er was
ee,1 Wootirtimitewet, die de gcmeente de bevoegdheid gaf dc· wootiritiiiite
te verdele,1.

Dat de Rooseticlaalse corporaties van poor de oorlog zich niet roerdeil.
had naast de geritige aa,itrekkelijkheid die liet houweii voor corporaties
had bij deze stringente overheidsbeinorienis, Iiog tweefi'lei oorzaak. Op
de eel ste plaats hadden de vroegere bestriurclerei,  vaii  St.Joseph,  de  cor-
poratie die voor de oorlog belast was geweest iriet de exploitatie vaii het
giootste sociale woiiingbestand, daar geen ditect belatig I}ij. De dot,iitiaiite
politieke partij in de raad, de Katliolieke Arbeiders, was iimners hecht
verstrengeld met de KAB, waarvan St.Joseph ee,i afdeli,ig was. Meestal
werd  tussen  1945  en  1972  het  bestiturslidmaatschap  van  de  KAB  gecom-
bitieerd met een bestuurslidmaatschap van St.Joseph ('11 het wethouder-
schap van Sociale Zaken. Volkshuisvestifig niaakte decl ilit van de por-
tefeuille Sociale Zaken.

Zo ontsto,id eeti situatie die in de alledaagse praktijk niet veel afweek
vaii de voor-oorlogse toestand. Immers: de toewijzing van de humen bleef
in handen van dezelMe belangengroep, terwijl eigendomsrecliten, onder-
houd en de administratie (zoals dat ook vdcir de oorlog al gebeurde) bij
de gemeentelijke diensten bleven. Voor de katholieke arbeidersorganisatie
was de situatie daarmee alleen eenvoudiger geworden: de geineente   had
alle lasten, en zij hadden middels vergaande invioed op de toewijzing, de
listen van die sociale woningbouw zonder dat men nog met lastige con-
currenten hoefde te rekenen.

Op de tweede plaats had wethouder Theunisse van Sociale Zaken begin
1952 (hij was op dat moment tevens bestuurslid van de KAB en secretaris

van St.Joseph) de beide andere corporaties zonder hun medeweten bui-
tenspel weten te zetten door desgevraagd aan de rijksoverheid te laten
weten dat deze beide corporaties als ontbonden konden worden be-
scliouwd.81 St.Joseph werd tegelijkertijd met enkele kunstgrepen fonneel
in stand gehouden. Deze situatie duurde zo zonder enig probleem voort
tot het begin van de jaren zestig, 4 het dat de overheid regeli iatig ami-
drong op inscliakeling van de woningcorporatie.82

Zorg voor de huisvesting van arbeiders die met hun bedrijf meekwamen
aclitte men nog steeds een bedrijfsaangelegenheid. Daarom bouwde de
woningcorporatie Hendrik van Lotharingen, die aan Philips gelieerd was,

81 )   GARN. GB 1936-1975, dossier 122.71.  briefwisseling maart  1952.

82) Corisse, Bestuurders Bouu'en  40-42.
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iii totaal 295 huurwoningen.8., Toch begon men hier langzaam iets van
terug te konieii.   Voor  de LICA-vestiging werden als eerste  in   1950  zes
woningen gereserveerd.8+ Ten tijde vaii de grote industrie-vestigingen uit
de zestiger jaren werd dit standpunt verlateii. Toch dook het later weer
(tijdelijk) op in verband met de huisvesting van buitenlandse arbeiders.

85
die aanvankelijk Keen huis konden huren via de dienst Huisvesting

Tot  ongeveer  1960  werd  ruim  76%  van de contingenten gebruikt  voor
de sociale woningbouw  in de huursector.  (overziclit  55)  Na 1960 werden
veel krotten opgeruimd.   Tot 1970 bouwde men voornamelijk eengezins-
woningen. Na die tijd werd er voor gedifferentieerder bewonerscategoriefn
(iongeren. oudereti. eciipersoonsht,ishoudens etc.) gebotiwd.

Overzicht   55.     De   gemiddelde   woningproduktie   per  jaar,   uitgesplitst   naar   type   huur-
en   koopwoningen  inclusief het   percentage  hiturwoningen  van  de  totale  produktie   1945-
1919

huur koop

soc.sector premie vrije sector   % huurw. preinie vrije sector

1945-1949 120 - 86%           -             20

1950-1959 171                  :15                        1                           73%                  59                   17

1960-1969 184           33               21                59%            65            112

1970-1979 189 120     1 50% 169 134

Bron:  Cijfers en Trends  1990.

Het einde aan het gemeentelijk monopolie kwam sluipend en toch nog
onverwacht.  Iii  1961  nieenden  B&W  -ten  onreclite-  voor een extra-con-
tingeIlt van 28 woningen in aanmerkilig te kimnen wanneer aan de voor-
waarde zou zijn voldaan dat ze door eeii corporatie gebouwd werden.
B&W wilden daar St.Joseph voor gebruiken. De Stichting zou daii uit-
sluitend iii naam moete,i optreden, en de woningen zouden gewoon 80
exploitatie blijven bij het Cenieentelijk Woningbedrijf. De directeur van
Openbare Werken, waar het Cemeentelijk Woningbedrijf onder ressorteer-
de, was niet zo'n voorstander van het plan, hij zou veel liever met de
Sticliting Huisvesting Bejaarden iii zee gaan.86 De ambtenaren van Open-

4')  C.ARN, dyimmisch arcl,ief. clossier Woningboili ·stic·liting Herlog Hendrik van l. tharingen.
st,ikken bij de aanvraag tol verkoop. 1979.
84)  (;ARN. CB 1 936-1970. verslag (·ominissie O.W.  12-10-1950.
85 )  CARN, CB 1936-1973. stuk nr. 12269, huisvesting buitenlandse werki,eniers. stuk 8-4-197+.
M) CARN. archief Ce,rieetitelijk W'oninghedrij f. doos 267.

190



bare Werken hadden niet zoveel vertrouwen in de werkwijze vati St.Jo-
seph. Maar wethouder Theunisse en het College hielden voet bij stuk.87

Overzieht 3,6.  De ontwikkeling van het u,oningbezit vcin diverse corporaties in relatie
tot het totale woningbestand /S99-1975.

laar 40". St.Joseph St.Huisv. (:liaritas Totaal Totaal TMar

Woning Bejaarcleii Rimingen aiidere Wollillg-

Bedrijf corporaties woitigrn Tvoorraad

1899                                        -         2692 (100%) 2692
192()                                                                                                            -                         3196   (100%)  3+96

19+5 578 - 578 5116 (90%)  5694

1950 1402   -                 - 1402 5267 (79%) 6669

1955 2306   -        -        - 2306 5279 (70%) 7585

1960 3089   -        -        - 3089 6201 (67%) 9290

1965 3841   28       -        - 3869 7329  (65%)   11198

1970 5014   28 235 5277 7371 (58%) 12648

1975 5188 781 395      55 6389 9513 (60%) 15902

Bron:  jaarcijfers  gemeente  en  rorporaties

St.Joseph ging ecliter niet akkoord triet een bestaan als papiereii corporatie
en wenste feitelijke zeggenschap en de niogelijklieid om in de toekomst meer
woningen te bouwen. Dat men dat nii opeens wel als corporatie wilde op-
treden vond zijn oorzaak zeker ook in het feit dat er hoe langer hoe meer
oppositie kwam tegen de politiek der Katholieke Arbeiders, die intussen Kat-
holieke Werknertiers waren gaan heten. Men kon niet latiger nicer van de
veronderstelling uitgaan dat men tot in letigte vati dagen de portefeuille
Sociale Zaken zou behartigen. Na veel geharrewar besloot de gemeenteraad.
waarin de Combinatie Katliolieke Werknemers de nipte nieerderheid had,
dat St.Joseph de huizen Inocht bouwen.88

Dat politieke besluit had echter nogal wat consequenties. St.Joseph was
in feite alleen nog maar een naam, een lege stichting, die volledig door
de gemeente moest worden opgetuigd. Om haar aan voldoende eigen ver-
mogen te helpen, moesten er woningen uit het gemeentelijk woiiingbe-
stand worden overgedragen. Vooral burgenieester Codwalt was daar een
verklaard tegenstander van.89 Het volleclige gebrek aan boekhoudkundige
8/

) Corisse, Bestuurders  Bouwen.  43.

88)  CARN. CB 1937-1975, notulen geineenteraad 20-7-1962.
84)   CARI\1. CB 1936-1970. SoZ.a. stuk nr. 8261. St.Joseph. bespreking voortzetting bouwstichting
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en administratieve kennis moest door de gemeente worden opgevangen.
Er was geen apparaat voor exploitatie en onderhoud en dat moest dan
ook door geineentelijke dietisteti worden uitgevoerd. Bovendien liad de
stichting een stijl vati werket, die Iliet alleen volledig botste niet de zich
iii die tijd wat zakelijker e,1 professioneler ontwikkelende anibtelijke cul-
tuur. Iiiaar tiog ilieer tizet de zich deniocratiserende en seculariserende
ciiltiiur in de sanietileving. Vooral het woningtoewijzingsbeleid vaii St.Jo-
seph was en bleef een steen cles aanstoots, omdat er geen criteria voor
werde,i vastgelegd eii cliftitelisine gebruikelijk was en bleef. 90

Ilet  resultaat  was  eeii   ruim  tien  jaar  durende  lijdensweg,  die  iii  1974
werd afgesloten doordat izie,1, door nationale regelgeving gedwongen.
moest besluiten dat het Cemeentelijk Woningbedrijf geen nieuwbouw meer

zou pleget i. St.Joseph was op dat moment de enige 'toegelaten instelling'
iii Roose,idaal en zij kwani daardoor automatiscli als etiige iii aanmerking
voor het realiseren vati alle meuwbouw-contingenten. Op voorwaarde dat

het College van B&W de huurders voor de woningen zou kunneii gaan
91aariwijzen, kreeg St.Joseph het totale contingent wonilige.11 toegewezen.

4.4 Het wo iingtoewijzingsbeleid

Een goede en betaalbare wonii,g was in de hele oiiderzoeksperiode iii
Roosendaal een heel schaars goed. De woningnood was constant hoog
Vanwege het ononderbroken gebrek aan huisvestingsmogelijklieden is het
van belang te kijkeii naar de nianier waarop de woningen werden ver-
deeld. Cijfers over liet concrete tekort Zijll niet beschikbaar over de eerste

helft  van  de  eeuw.  iiiaar  wei  over de jaren 1950-1980. (grafiek  15)
Tot  1921   was  er  geen  sprake  van  enig woningtoewijzingsbeleid. ledere

eigeiiaar-verliuurder was volledig vrij in liet hanteren van zijn eigen nor-
nieii. Aspirant-huurders waarvan gevreesd werd dat zij de huur niet of
niet regelmatig konden betalen, hadden uiteraard zo goed als geen kans.
Datzelf(le gold voor bewoners waarvan nien vreesde dat zij het gehuurde
pand niet goed zouden bewonen. Om zich tegen dat soort risico's in te
dekken, hadden de gezamenlijke Roosendaalse huiseigenaren een vereni-
ging, 'Helpt Elkander is ons Belang , 92

St.Joseph 27-9-1967.
9) Corisse, Bestuurders Bouu,en. 43-44.
91 )  Corisse, Bestuurders Bouwen. 43-44.
92

) Deze batond. blijkens krantenberichten. al iii 1919 en z werd iii ieder geval nog betrokken

bij de samenstelling van de huurcommissies in de jaren 19+8-1955.  In 19+7 hadden ze  nog  100
leden met 600 wonitigen. Dat wil zeggen dat hun woningvoorraad toen ongeveer even groot was
als die van het gemeentelijk woningbedrijf. (gemeenteraadsnottilen 30-5-19+7) Onidat  tot  1960
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Maar ook voor aspiratit-liuurders die wei iii staat wareti de htiur te
betaleti e,i het gehuurde Iiormaal te gebruikeii ell te otiderhouden. was
het tiiet iriogelijk te achterlialeil waarotil hij of zij geeti wotiing kreeg
toegewezen. of op gro,id waarvaii ietiiaiid a,iders de voorkeitr kreeg. Wei
was het cl,iidelijk dat politieke overttiigiizg, eet, reclitschapeii levetiswatidel
en eeti gezagsgetrourve opstelling itip·loed haddeil op de clefinitieve be-
shiitvorniitig van de huisbaas. Het was evenwel ondenkbaar dat meti op
grond vai, enig recht of er,ige algemeen gedeelde opvatting, e/Ii (ilieer
geschikte) wotiing bij wie dan ook claimen, of dat nien de torwijziilgscri-
tena koii achterhalen.

7'ussen  1921  eli  1943  veranderde die sittiatie slechts weillig. Het groot-
ste deel van de hiiurmarkt was en bleef in particuliere handen eti iedere

eigenaar/exploitant was eri bleef volledig vrij iii het hantereii van zijii
eigen normen. De woningcorporaties maakten iii ieder geval iets van hun
beleid expliciet. Zij stelden miniiiiuili-eise,i  aan  huti  huurders:  zo  moeste,i
zowel de huurders van St.Benedictus als St.Joseph katlioliek zign. Daar-
boven nioesten ze bijv. nog hun zondagsplichten trouw vervullen,9 i of lid
zij i van de R.KWerkliedenvereniging.'+ Ons Ideaal was besteiiid voor alle
arbeiders die lid waren van die vereniging, niaar een lidmaatschap van

95
de SDAP was bijv. niet vereist.

Maar verder veranderde er ook voor die groep niet veel. Wie aaii de
Inininium-eisen voldeed. wist evenmin op grond van welke criteria de
corporatiebestuurderen binnen die groep woningen toewezen of welke

prioriteiten men daarbij hanteerde. Evenniin was duidelijk hoe zulke prio-
riteiten dan wei tot stand gekomen waren. Duidelijk was weI dat per-
soonlijke relaties met bestuurders, voorspraak van de geestelijkheid of het
benaderen van politiek verantwoordelijken, goede en veel gebruikte ma-
nieren waren om de kans op huisvesting te vergroten.

Na 1943 beheerde het Cemeentelijk Woningbedrij f alle huurwonitigen
iii  de sociale sector. Hoe precies  tussen   1943  en   1947  de  toewijzing  ver-

liep, is niet bekend, maar nien mag aannemen dat dat met veel afweek
van de voorgaande perioden. Het gebrek aan woningen was onverminderd
groot.

Velen deelden hun woning met em of meer anderen. men 'woonde iIi'
Het aantal huurwoningen dat door particulieren werd verhuurd was zeker

praktisch geen afl)raak van pan(len heeft plaatsgevonden, inag men aamiemen dat het merendeel
van deze woningen particulier verhuurd is gebleven
93)   CARN. archief R.KWoningbouwvereniging St Benedictus,  statuten.
91) CARN. archief R KWerkliedenvereniging, statuten
95

)  CARI\I, archief Ons Ideaal, statuten
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even groot als het aantal huizen dat door het gemeentelijk woningbedrijf
werd verhuurd.

26
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298 woningzoekenden M inwoningen

Crafiek 15: Overzic·ht wonitigzoekenden en inwoningen 1952-1970

In  1945  werd het tekort geschat op 1000-1200 woningen. Daarbij  wa-
ren niet inbegrepen de huwelijkskandidaten die op een huis waclitteii. 96

ingevolge het van kraclit worden van de Woonruinitewet (1947) werd eeii
toewijzingscommissie belast met de toewijzing. De gemeente stelde tevens

een (niet verpliclite) Huurcoinmissie in. In deze commissies zaten de eer-
ste jaren Keen (ex)corporatiebestuurders." Die lieten zich toen zeer kri-
tisch uit over de woningtoewijzing: inwotiing gaf veel problemen en in-
vordering van woonruimte gebeurde veel te weinig.98   Na  1950 verstomde
de kritiek uit die hoek. De groepering rond de KAB en de woningcorpo-
ratie St.Joseph had toen weex net als overigens de groep particuliere huis-
eigenaren, een stevige voet aan de grond gekregen in die commissie. 99

0) C,ARN. GB 1936-1975. gemrenteraadsm,tulen 21-9-19+5.
4') (..ARN. ('B 1937-1975, notii le ii (·om ni issie woningloewijzing 19+7-1955.
98)   GARN, (,B 1937-1973. gemeemeraadsnotuleti 23- 12-1948.
w)   (;ARN. notule,i woonruimteronimissie  1948-1969.  Zie ook bijlage  16 iii Corisse.  Bestutirclers
Bouwen.
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Biniieti de Colilillissie werkte nie,1 weer volgens (le patron(*11 mt de cler-
tiger jareti:  c'|ifilte|istIw eii verstre,igeling vati belangen. Dat wekte echter
vrij snel wrevel. Dat bleek otider iii(·er in  1955.  torn  iii  de  genieenteraticl
geprotesteercl werd tege,1 dr beiiorii,ing vali J.P vaii Nassati tot vooi·zitter
vaii de liuurcorii,11issie. Di· heer vati Nas.sati werd tilet tieutraal getioeg
gevondeii. Ilij was op dat tiioinetit belialve ge,iieenteraadslid teveiis ar-
chitect  Cook  voor  St.Joseph,  hetgec·,i  statutair  verboden  was).  hestuurder

va,1 St.Joseph, rigpiiaar vaii een :1:itital hi,ize,i die liij verhimicle, eii hij
1 CH)trad ook op als verhutircier  an hiliZell vali (·eil aantal :inciere eigenaren.

Met  (le  iiistellitig  vati  het  Bureati  Huisvestitig  in  1962  prol,rerde  liwil
iii die onverkwikkelijke sititatie verbetering le 1}rengen. AITi|,teIiarmi (lic
ti,inder persoonlijke e,i politieke belangen te verdeclige,i hacldell. ontwik-
keldeti (·riteria voor toewijzing Naast objectieve criteria als leeftijil, ge-
zi,issituatic eti iiisclirijvitigsduur blerf ook het 'woongedrag  eei, rol spele,1.
Dit werd beoordeeld door de woiiizigitispectrice, die daartoe alle huurders
iii hun Ii,tis opzoclit.

101

De  voordracht  van  het  Bureati  i luisvesting werkte  al  een  stuk  betri
(lan de vrije en otigecontroleerde activiteiten van de Woiiingcommissie,
die overigens wei de forin(·le toezeggingeii bleef doell. Wei kwatii het nog
regelmatig voor dat politic·i van de 'regerende partijed, Hiet lianie de
kring rond de Katholieke Werkneiners, buitrii de officifle regels oni toe-
zeggiiigen bleven doen die dan door ambtenaren - al claii niet morrend-
moesten worden waargemaakt. Dat leidde tot grote Iiiaatseliappelijke ezi
politieke frustraties.

In eeii poging om cir situatie te saneren besloot men dat vanaf 1975
het bureau Huisvesting ook de voordrachten voor de R.KWotii,igsticliting
St.Josepli zou doeii. De naam werd daaroni veranderd iii Centraal Bureati
fluisvestitig. De voordracliten werden door St.Joseph ecliter meestal ge-
Iiegeerd. Die sticlititig bleef liaar eigeii koers varen, waardoor met name
jotigeren, ouderen en buitenlanders liauwelijks woxiingen kregen. Aan die
situatie  werd  iii   1980  foritieel  een  eind  gemaakt   iniddels het invorren
van  het  puntensysteem.  Otivrede  iriet  het  toewijzingsbeleid  leidde  iii  1981
ook tot de opricliting vaii ee,1 tweede woniiigcorporatie, De Algemene
 i,ningbouwvereniging Roosendaal. De mo,iopoliepositie van St.Joseph

102werd daarmee doorbroken.

1(*)

) CARN. GB 1937-1975. gemeenteraadsnot,ilen 29-9-1955.

"" )    CARN,  arcliief  (,emertitelijk  Woningbedrijf, jaarverslag  over  1962  van  de  grineeritelijk
woninginspectrice.
11)2 )  CARN. d>immisch arc·hief. geliieenteraailsmitule,1 :11 -5-1979. (ic,risse. Bestuurders  Bouiven.
+5-52
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§ 5. li,lksgezondheid en openbare hygiene

3.1 Opetibare livgii.tie

Mrt cir op('libare liygiftie was het iii Roosetidaal rond de eetiwwissrling
tiog rii<'t zo florissatit gesteld. Dat valt op te makeii ilit de jaarverslagei,
vaii de %(zoi,dliei(ls< omiiiissic· eii uit de geinee,iteverslagen. die ilaarover
zeer crilstenililig zijii. hi de stoffige strateii, voor  iet meretideel verhard
liwt 4,1,·lias. was dc· getitee,ilrieiniging alleen actief iii het centri,iti eii
bovi·,idir,i was clic· clietist oiivoldoeiide georganise,·rd. De getrieentelijke
Iiic'stvaalt was 4,1, ecti onges<·hikte plaats gelegeii eii iii het oostelijk stads-
drel was er gee,1. Riol(·riiig oiltbrak praktisch overal. Net afvalwater liep

door opeii of lialfgesloteii sloteii en goten langs de straten om uite,iidelijk
ill (le \liet gelooscl te wor(le,i. Min of ineer regelmatig werden clic sloteii

en goten ilitge(lie ,t. waarl}ij cle opgeschepte drek iii gesloteii kaireli ver-
vc,ercl werd.1';' 1)41 stijfselfabriek loosde gewoon in ee,1 open sloot, (·ii dat-
zel fclc, dedell d(' alldere ilidlistrieen. De nieeste privaten loosdell in eell
beerp,it. Niet alle huizen beschikten overigens over een eigeii privaat.

1(14

Slagers zondigde,1 Iiogal eens tegen het verbod oin litin slachtafval iii de
opeiil,irlit te bewareii. of bloc,d rechtstreeks op de waterlopen af te voereii.

Het 4,reekt vaiizelf dat deze toestand veel klachten over staiik eli overlast
105opleverde. De tioodzaak tot het aanleggeii van ee,1 goede riolering werd

tussen   1900  en   1930  veelvuldig  benadrukt.   Veel  tiieer  dan  partiBle  op-
1(16lossingen in de b,tii van de geineerite werden ecliter iiiet aangebracht.

De situatie veratiderde wterst langzaam. Het eerst gebeurde er iets bij
de reii,igingsdienst Nadat jarrnlang was aangedrotigen op lierorganisatie

werd   daarniee   iii   1915   eeri   l,egin   geinaakt.   In   1916   werd het oplialen
vaii vitilnis nog geheel met paard en open kar verzorgd, maar waren er

planren voor de aa,ischaf van een stofvrije vuilniswagen. Rondom de

gemireiitelijke  niestvaalt  was  erii  schutting aangebracht. Tussen  1917  en
1920 werden handvuilniswagentjes aangeschaft en een veeginachine voor
de straten. Het vuil in de koin van de gemeente werd toen drie kerr per
week opgehaald. huiten  de  kom  werd niets opgehaald.  In 1921 schafte
mc'n  een  sproeiwageli  aan  die  iii  de  zcimer de stoffige straten  nioest  nat-

hotideii.10  Daarm(1e kon de reinigingsdienst voorlopig weer vooruit.

1()3
) (;AliN. CB 18.51 -1916, gemeenteverslagen 1901-1906.

1(H
) (;ARN. archief gezo,Idheidsconinlissie. woningcmderzoek  190+, en bijv. jaarverslag  1926.

1(15

)   (;All.N. archief gezoi,cllieidscomtitissie  jaarverslagen  1904-1910.
1()6 ) (;ARN. CB 1831 -1916 en 1917-1935. geineenteverslagen 1900-1930.
1" )   (ARN. 68 1831 -1916 eli  1917-1935. gemeenteverslagen 1915-1921.
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De riolering inoest  laiiger  wac·lite,i.  hi  1920 luidde  liet  dat  eeit  algehele
riolerii,g voor de koni -hoezeer oc,k gewelist- lielaas te duur was.'"8 1 let
zori  tot  1928  dureii  err  liet  grtiieciitrbestullr opdracht gat voor  het  Lint-

werpeli van een ge,Iieelitelijk noleringsplail. dat eell eilicle zoil illorteil
iii:iken aan liet stelsel vati opr,i cii  halfopeii sloteii en gote,i.  hi  1932 Wah
het klaar e,1 kon iiwii inet dr verwerkelijkiiig begiiiiien. Met dit plati tia,ii
cle  ge,Iiee,ite  de  veraiitwoordelijklieicl  vi,or  de  rioleriiig. "4

D<1 voortschrijde,ide verhardi,ig vati cir straten iii de 1)i,itie,ista(1. lic't
verdwijnen van liet vervoer met paarcl eri kar eii daariIiee |let ver(|wijii<ii
vati Iziest iii de strateii. g(·coii,biii(·erd ii,et de verbeterde stadsreii,igi,ig
(·,i de aanleg van een goe,1 rioleritigsstelsel liebbeii de c,p(·i,barc· Ii>·gii:ii,·
vooral ttissen  1920  e,1  19+5  kwalitatief sterk verbeterd. De verbeteri,ige,i
clie  tusse,1   1945  en   1970  tiog  rcercle,1  aangebracht.  lioticlrii  veel   nieer

verbaiid fiiet de stadsuitbreidi,ige,i. 91 met de verbeteritig eii iii#,clerm-
herit g vati de ititvoeritig

E.eii andere vorm vai, (opei,bare) h>·giene was de bad- eii zwetiic·ultuti[
hi de kleine e,i dikwijls kwalitatief sleclite huizen had laiig i,iet iedereeii
de gelegenheid zich voldoe,ide te ba(len en te wassen. Dat kon wel ge-
be,iren   iii  een  badhuis.   Het   ceiste  badhuis  werd  in   1890  geopetid.   ilet
was een openbare bad-inriclititig, die zijn water kreeg vatilit de Moleli-
beek. Het badhuis stoncl ook open voor ori- eti niinverniogendeii, en kreeg
claarom  van  het  gemee,itebestitiir sul}sidie.  in  1900  nog 200 gulden, inaar

110m  de jaren 1905-191+  werd dat bedrag verlioogd  tot 300 guidell.
1 let badhuis werd i,1 1948 nog volop gebrtiikt. In dat jaar i,iatikti·,1

15.191 personen er gebruik  vaii,  dat is bijna  300  per  week.   Na   1956
liep het bezoekersaantal sterk terug. Dat hield verband niet het feit dat
lioe laiiger hoe nwer woni,igen werden voorzien van een bad- of clciuclie-
cel. Het badhuis werd daaron,  in  196+ opgelieven. Voor de enkele i,irtiscii
die toeii nog vaii deze faciliteit gebruik maakten werden ('en paar douc·hes
extra gebouwd iii het school-itistructiebad.111

5.2.  De controle op voeditigs m iddelen

Kwalitatief goede en vera,itwoord(· vordi ig is va,i groot belatig vour (le
gezondheidstoestand. Erii goede emitrole daarop kan de kwaliteit verho-

1118
) (141<N. (,B 1917-1935. geineenteverslag 1920.

1(9 )  CARN. CB 1936-1975. rioleringsi,lati 1932-19+7. stuk nr. 1+3.
11(1

) CARN. GB 1851-1916, gemeenterekeningen 1900-1915.
"1 )  (;ARN. CB 1936-197.5. clossier +737. subsidie en exploitatie Roosendaals baclhuis 19+8-
196+.
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gen en een inilliniumniveau garailderen. Iii dit verbatid kan allereerst
gewezen worden op de kwaliteit van het drinkwater. Sleclits een zeer

kleine miiiderheid  vaii  de Roosendaalse bevolking  kon  rond 1900 gebruik
maketi vall het waterleidi,igilet. Ollgeveer tien procelit van de ingezetene,i
was daarop aangesloten. In de kom waren bovendien drie standpijpen
met leidingwater heschikbaar. Voor het overige was men aangewezen op
het water uit ponipen en putten. in de kom van de genieente bevonden
zicli nog enkele genieentelijke pompen. Het water uit deze ponipen was
maar gedeeltelijk geschikt als drinkwater.

De kwaliteit vaii het gemeentelijk leiding- eii pompwater werd 1111Il of
mcer regelniatig gecontroleerd. De kwaliteit was wisselend, vooral over
geur en smaak werd veel geklaagd. De bacterifle verontreiiiiging viel over
het algeineeii wel iriee. Over de kwaliteit van de particuliere ponipen en
putten   kan  wat dat betreft weinig gezegd worden.112  Tugen   1900  en

1945 werd ineer dan 90% van de huishoudens aangesloten op liet wa-
terleidingnet.

Toezicht op de kwaliteit vati de overige levensniiddelen was er iii eerste

instantie  niet.   Toch  was   dit   wel   nodig.   Bij   het   nielkonderzoek  uit   1904
bleek bijv. dat tien van de zestien onderzochte Roosendaalse boeren hun
melk met water hadden aangelengd. Praktisch alle monsters waren bo-
vendien in nieerdere of iiiindere niate veroiitreinigd. Het rapport weet
dat aan de potstallen, waar de koeien zich iii de drek wentelden die
zodoende ook in de melk terechtkwam. Uitdrukkelijk werd in dat rapport
de relatie gelegd tussen de kwaliteit van de melk en de zuigelingensterfte.
Aanbevolen werd om de prod,iktie en leverantie van nielk oiider toezicht
te  stellen. Dit gebeurde evenwel   niet. 1121  Bij   ee,i  etiquOte  gehouden   door

de   Mij. voor Diergeneeskunde   inzake   de   nielkproduktie   en   melkcontrole
in 1916. werd gesteld:

"ofsclioon de toestand nog zeer veel te wensen overlaat wordt er de

laaiste jaren naar verbetering gestreefd. Zeer veel draagt daartoe bij
de Vereniging tot verbetering van de rundveestallen in Noord Bra-
bant.-11+

Van genieentewege bestond er toen inmiddels eeii verordeninf  p de ver-
koop van melk. maar hierop wordt geen toezieht gehouden.

1 12)  (;4193, archief gezonclheidscommissie. jaarverslage,1 190+-1930. Ook GB 1851-1916 en
1917-1935. geii,eenteverslagen 1900-1929.
1 0

)   (:ARN. archie f gezondheidscomniissie. jaanerslag 190+.
11+ )   GARN. archie f gezondlieidscominissie. jaarverslag  1916.
113 )   (i,\RN. archief gezondheidsconlinissie. jaan'erslag 1916.

198



De  grineentelijke  vrearts  diende  vanaf  1912  ook  op de kwaliteit  van
het viees te letteii. Het afgekeurde vlees werd aaiivankelijk l,egraven. later

op de mestvaalt verl,ratid. Na de itivoering van de Vleeskeuringswet iii
1919   werd   per   1   jailuari   1923   ee,1   geniertitelijk   keiiringsverarts   be-
tioenid.'16 Daarna werd er aanmerkelijk meier viees affekcurd (lati daar-
v„or.  Het  grnieenteverslag  vaii  1923 vraagl zicli  zel fs  af of daarvoor  iiiet
een verbraiiditigsoveti bij de gellieelite|ijke tilestpm|t Z<)li 1110eten wordeli
geboziwd.11" Dat geeft uiteraard te denken over de kwaliteit vati het goed-

gekeurde vlees  v66r   1923.
Naar aanleiding van de Vleeskettii,igswet liet het gemwiitebestutir vcr-

volgens ecii extern deskuiidige, liet hooM vaii de keuniigsdienst te Brecia.
t·en rapport uitbrengen over de hygieniscl e toestaiid iii de slagerijeii. De
tileesteti voldedell tiiet aaii de risen vati de wet. Daarop ontstond iii de
raad een disciissie over dr vraag of ren cetitraa| slaclithilis gewenst zou

zijn, en zo ja, of liet dan emi c(*peratieve dan wei eeti genieentelijke
instelling nioest worden. De slagers wareii m nieerderheid tege,1 iedere

vorni van celitralisering. Ze vreesden prijsverhogingen eii een klein aantal
voldeed al aan de wettelijke tiormeii.118 Liteindelijk besloot de raad alleen
met de R.KSlagerspatroonsverewging St.Jan (opgericlit 8-10-1922) te
onderhandelen over de oprichting van een abattoin Een aantal leden van
die vereniging riclitten   in    1927 de Coilperatieve Vereniging Centrale

Slaclitplaats Roosendaal CA. op. Zij gingen een aantal financiole over-
eenkomsten aan met de genieente die daarmee een aantal bouw-, exploi-
tatie-, en naastingsrechten verwierf. Uiteindelijk werd het abattoir in
1932 geopend.

De exploitatie was geen succes, en de geizieente moest regehnatig grote
bedragen bijpassen.   IIi   1939  moest   er verbouwd worden vanwege  aan-

gescherpte wettelijke normen. In de gemeenteraad voiid meii dat de par-
ticuliere belangen van de slagers niet langer door gemeentesubsidies be-
hoorden te worden gesteund   en   per   1   januari   1946   werd het abatoir

genaast. Na een proces moest deze naasting weer ongedaan gemaakt wor-
den, maar de verhouding ttissen slagers en gemeentebestuur bleef Sinds-

dien gespannen. De slagers wilden baas in eigen huis blijven. Er ontstoll-
den echter steeds grotere tekorten. Cebouwen en inve,itaris werden steeds
verder verwaarloosd. De genieente wilde niet nieer bijspringen. De slagers
zagen  zich  daarom  gedwongen hun abattoir  per  1   mei   1953  alsnog  aan
het gemeentebestuur over te dragen. Het slaclithuis werd daarna vervati-

m) CARN.GB 1917-1935. genieenteraadsnotule,1 21 -12-1922.
"   )   CARN. CB 1851 -1916 en 1917-1935, gemeenteverslag 1912 en  1923.
118)   CARN. CB  1917-1935. ingekomen stukken. brief 15-6-1926.

199



gen  door een geheel nieuw  dat in oktober  1957 werd geopend.   In  1972
werd het slachthuis opnieuw ingrijpend verbouwd. Bij die gelegenheid

119maakte het hatid,Ilatig slachten plaats voor ee,1 machinaal proces.
Na  de  invoering  van de Algemene Warenwet  (1917)  werd  iii  1921   de

controle en keuring vati de overige levensmiddelen overgedragen aan de
keuringsdienst van wareii te Breda.

5.3 Cezoiidheid. ziekte en sterfte

Sterftecijfers geveii uiteraard een indicatie van de gezondheidstoestand
van de bevolking. et} de cijfers betreffende de zuigelingen en kletitersterfte
doen dat in het bijzonder. Aan de hand van deze cijfers (hookistuk Ill)
kiintien we constateren dat de gezondheidstoestand vaii de bevolking
vooral tussen  1900  en 1950 sterk verbeterde. Samenhang  met de verbe-
terde openbare hygiene. verbeterde controle op voedingsmiddelen e11 ver-
beterde gezondheidszorg is evideiit aanwezig.

5.4   De gemeentelijke gezondheidszorg

Cezondheidszorg was een particuliere aangelegenheid en bleef dat tot
aan  de  invoering  vaii de zieken fondswetten  in 1941. leder zorgde  voor
zicli. Onderlinge verzekeri,igen tegen ziektekosten waren iii Roosendaal
rond  de  eeuwwisseling  van  de  grond  gekoinen.  In  1891  was  op  iiiitiatief
van burgemeester Schoonheyt het 'Werkmansziekenfonds Broederliefde'
opgericht. Het fonds bestreed in eerste instantie de i,ikonistendervitig bij
ziekte. Aan het eind van de eeuw telde het 250 leden, die elke week eei,
(lubbeltje premie betaaideri. Ze kregen bij ziekte f 4,20 per week uitge-
keerd. De werkgevers waren niet bereid een bijdrage aan het fonds te
geveri.

120

Broederliefde was geen algemeen ziekenfonds. maar richtte zich uitslui-
tend op katholieke arbeiders eii ambachtslieden. Het spoorwegpersoneel
was om die reden uitgesloten. Noodgedwongen richtten die daaroill iII
1898 hun eigen ziekenfoiids op.121 keri paar jaar eerder was ook een
afdeling van het Nederlands Algemeen Ziekenfotids opgericht, waaraan
de arts Dr.Lenitiiens eii de apotliekers J.Steons en J.Meyer verbonden
waren.122 Tenslotte liadden de sigareniakers van de fabriek van de ge-

119)  Buijsen. "7 3/iattoir". verspreid.
120) De Grondivet. 28-+-189.5. 7-3-1897,26-5-1898.
121

)    De Grondwet. 13-3-1898.

122 ) De Grondwet. 3-3-1895.
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broeclers 1.411 Wely een afdelilig ,£111 cir Ne,itrale Vereijiging vail Sigarrii-
iiiakers en Tabakshewerkers ol,gi·riclit. en ook ee,i onderliiig ziek(·tifonds
'\'rede (),ider Olis' 123 Al i,wt al waren via deze fondse,i sleclits ec·ii 1,(·-

trekkelijk klein aaiital inetiseti v#·rzekerd.
De ineeste vai, cirze zieke,ifo,idseii wareti in feite ziekteveizek,·ritig,·Ii

7.e roorzagni Frl in ern i,itkeririg bil ziekte. maar 11iet m betali,ig va,i
ch,ktersvisites en iiwilic·ijiwii. Dat m: akte van eeti bezoek aaii dc· clokier
voor velen erii kostbare aaigelege,ili,·id. die vaak (te) la,ig w<'ril t,itg(·-
steld. of waarvati lielein:,al wricl afgezieii. Het kwalil rolici 19(1() iiog
11)rerizia|eli voor dat tileilsel, stirrvpti zoxider gelieeskuildige lirill). De 64-
gevptis (lie de gezoticilieicisc·(,11111,issie claarover verzaiIielcir, |ate,1 tertig|i)-

priide  cij fers  zieii.  r: ii  zestici,  iii  1909 tot aclit  iii  1926.  Daarna  werdi'ii
den' tiwt ilieer veri,ic·Id. 1-4

Vow 011- en Iniiivernwpydmi wawn twee artsetien eeli vroed ·roilw
1,es<·hikbaar die cloor d(· gen„·e,ite l,etaald werdeii. De twee apothikers
leverden de inedicijnen.  Ze liaiiteercicii ecii beurtsysterm:  ieder half jaar
Icverde eet, der apothekers vc,or ret, der artseil. daartia werd van arts
gewisseld.12.5  In 1901 werden  op deze nianier  1843  recepteii  uitgeschre-
veii. dat is geI iddeld ruitTi :15 per week.126 Dat wijst erop dat ee,1 aaii-
zienlijk decl vaii de Roosendalers aangewezen was op deze gemeente-art-
Sell.

In  1919 waren  de  twee  geneesheren  en de vroedvrouw nog steeds  pre-
se,it. De met hen overrengekonien hotioraria zeggen iets over liet gebruik

dat inen nog deeds vaii hun diensten nioet maken. De geneesheren ont-
viiigen ieder eeii wedde van f 900.00. Bij meer  dan 1000 visites ontvingen
ze bovendien een gulden per visite. Op dr gemeenterekening is na te gaaii
dat   bedrage,1   tussen   1800   e,1 2000 werden uitgekeerd.  goed   dus   voor
1000  tot 1200 visites  per jaar.  Dat  is al beduidend mi,ider dan  in  1901.
zeker wanneer men het gestegen itiwoneraantal erbij betrekt. De gemeen-
tevroedvrouw ontving f 700,00. Bij iiieer dan 70 bevallingen kreeg ze
tien gulden per bevalling extra. Dr. Cartier van Dissel, verbonden aan
het Ignatiusziekenhuis te Breda, verriclitte eventueel noodzakelijke ope-
raties. Hij ontving daarvoor  f  15,00 per operatie,  en  f  25,00  als  (lie  's
naclits moest  plaatsvinden.  (liissen  1915  en 1919 ontving  liij f 150,00
per jaar.)127

1 23 ) De Cirondu,et. 25-3.22-8-1 897 eti 23-10-1898.
121 )  (,ARN. archief gezondlieidscon,inissie. jaarverslagen  1909-1926.
123) GARN. CB 1851-1916. gempenteverslag 1904.
126

)  CARN. CB 1851-1916. gemeenteverslag 1901
19-- ) CARN: CB 1917-1933, ge,„eei,teverslagen 1915-1919
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Hulp bij bevalliiigen kwani overigens niet alleen van hitisarts en vroed-
vrouw. De baker was eeii iiog veel geziene figriur. Een van de laatste
bakers. tiievrouw E.v.d.Brarid-Palitigs, beter bekend als -'rante Lies-. vcr-
telt daarover iii 1950 bij haar 25-jarig jubileum als baker: -Ach. de men-
seti ware,1 tcwii veel artiier dati Iiu et] re,1 dokter kon er vaak niet op
oversch iet('11. -128

Dat dat m wder geval gee,1 bakerpraatje was, valt ook af te leideii ilit
de iiotule,i van vergaderiiige,i van de Cildenbond. Daar kwam de vraag
aan de o,(14· of ami de dokters niet verzocht kon worden de kosten 1}ij
1}evalliiigrii te verniiiiderrii. De geestelijk adviseur vond ecliter dat clit
itiet zozeer op cle,1 weg vait cle ('.ildenbo,id lag omdat liet meer ee,i ze-
delijke kwestie was. waania de zaak als afgedaan werd beschouwcl. Iii
iii('zelfdp v(·rgacleritig werd crii doktersfoiicis opgericlit, bedoeld oiii de
kosteit vati i,Irdisclie litil , te l,estrijden. F.eli paar jaar eercier was eeii

129

rekest vaii cic· ('ildetilioiid aati liet gemeenteliestuur om iiieer 'verloskuii-
1:30

clige verpleegsters- aaii te stellei, al afgewezen.
Vanaf 1930 i,am  Roosetidaal  deel  aan  de  'Veretiiging Sclioolartse,idiet,ht

Noord Bral}ant'  131  Deze  wer(1  iii  1955 oridergebracht  iii  de  Districts  Ce-
zondheidsdierist. Daarl}ij oiitstotid er re,1 forse discussie over de formele
zeggensch:ip: Ii,oest die iiaar Ilet genieeiitebestuur, of nioesteii de geza-
itienlijke schoolbestureii veretiigd iii de 'Sticliting Katholieke Sclioolge-
zoiidheidszorg iii de kring Itoosendaal ri, liet Wit-Cele Kruis verantwoor-
delijk zijn? Uiteindelijk werd het de gemee,ite. vooral ook onidat die liet
oplopend kostenaspect goed wil(le bewaken. m

Eenzelfcle soort discussie laaide op bij cle totstandkoming van de
schoolpsyclic,logisclie  dienst  in  1956.  Uiteindelijk  werd  cleze  fornieel  on-
dergebracht bij voornoeinde sticliting. De psycholoog ZOH reliter wordet,
gedetaclieerd bij cle Districts Cezoiidlieidsdie,ist. terwijl cir itistructie voor
de schooll,svcholoog ook cir goedkeuritig zou moeteii heblien van clip
Clieii st.

De Sticlititig wilde ecliter iii feite aittoriooni blijveii. Over de taakin-
strtictie o,itstoiideii Frijwel ineteeti nioeilijkliedeii. De Districts Cezoiid-
heidsdie,ist wilde de iiiodel-itistructie vati de provinciale overlieden in-
voereti. (Ir Sticlititig wilde  dit  iiict.  Met i,a ne het  puiit  vati de katholiciteit
was in de z('stiger jarell iTierrilialen o,iderwerp vall gesprek. De verhou-

128 )  Bra/*ints .\,emt·s/,/ad. 13-6-19.30.
129

) (;Al<N. arc·liipf R.K.Werkliecletivereniging. notitlen :1()-10-1925.
1.#)

) CARN. (;B 1917-1933. ger,ireitteraadstiotulen 23-2-1922.

1·11 )  C.:ARN. (.B 1917-1935. ger,ieeliteraailsnotilleti :1-1(}-1929.
1:.

)  C.:ARN. (.B  19:16-1975. distric·tsgezoi,clheidsdieitst. jaarverslag 1955.

202



ding werd erg slecht. Begrotitigeii werden door de Stichtitig regelinatig

zotider toesteimmtig overs(·lireden. De sclioolpsycholoog oefende iii dienst-
tijd Ilevenfuncties uit. Wat Iliet was toegestaan. De toestand was rond de
zestiger jaren zowel voor de schoolartsendienst als voor de schoolpsyclio-
logische dienst onwerkbaar.

Beiniddeling van de i,ispecteurs vati de Volksgezoiidheid en de Ceeste-
lijke Volksgezotidheid   illocht  niet   bate,1.   Pas   iii   1968  kon   er, iia enkele

personeelswisselingen op top-niveau, aai emi betere satiienwerkitig ge-
werkt gaan wordeii. Meti besloot toeii ook te gaaii strevexi naar liet sa-
nungroeien  tot  66,1  die,ist.

1:13

Voor on- en niinverinogetideti die nioesteii wordeii opgeilonieri iii ge-
stichteii ter verplegitig van I,ejaarde,i. gehaticlicapteii. debielen. krankziti-
nigeti of psycliiatrisc·li patilinten, betaalde de gemcente de rekeiiitig. Al
de hierniee sainetihangeiide genieentelijke taken wercle,i uitgevoerd dooi·
de dienst Sociale Zaken. Ze werdeii eerst overbodig bij de iiivoering van
Algemetie Bijstaiidswet.

Iii  1965  werdeii  de  gri,ieentelijke  taken  op het gebied van gezondlieid
geconcentreerd in de toeii opgerichte CCD, de Gemeentelijk Ceneeskun-
dige Dienst. De taak van de dieiist zou geleidelijk opgebouwd wordeii,

en bestaan uit de bedrijfsgeneeskundige zorg voor het gemeente-persoiieel.
de medewerking aan de verschillende wettelijke regelingeii op het terrei11

van de volksgezondheid, de verlening van eerste hulp bij oiigelukken en
ongevallen en tenslotte de verschilleticle aspecten voortvloeiend ilit of ver-
band houdend met de verzorging van de volksgezondheid in het alge-
meen.  hi 1966 hield  nien zicli bezig met  bijv.   de  wtergemeentelijke  re-
geling van het ambulaiice-vervoer, met de inventarisatie van
plaatsingsgronden die opiiame iii eeii bejaardenliuis nodig niaketi e,1 met
tal van zaken rondom de bouw van het nieurve ziekenliuisconiplex. 1:H

5.5  1904-1968: De intramurale zorg door de congregatie (',haritas.

Rond de eeuwwisseling werd de zorg voor zieken en bejaarden uitge-
oefend  in   liet  al  sinds 18+1 bestaande gastliuis  aan de Nieuwstraat.   hi

de statiiten was de zorg voor arme en belioeftige roonis-katholieke be-

jaarden en zieken opgedragen aaii een kleine congregatie vati penitenteii-
recollectinnen, die slechts maximaal twaalf zusters nloclit tellen. De toe-
genomen vraag en de toegenomen medische en technische kennis maakten

133)   CARN. CB  1936-1975, districtsgezondheidsdienst. jaarverslagen 1956-1970.
1:,+ )  (;AllN. GB 1936-1975. geineentelijk jaarverslag 1966.
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uitbreiding en nieuwbouw noodzakelijk. De kleine congregatie had echter
noch geld, noch nienskracht voldoende om een groter gasthuis te bouwen.

Op voorstel van  de  bisschop van Breda  is de kleine,  7.elfstaiidige  con-
gregatie toen opgegaari iii de veel grotere congregatie van de zusters Pe-
nitenteti-Recollectiiinen uit Steenbergen. Deze laatsten bezateii wei vol-
doende middelen en mensen om de bouw van een groter gasthuis te
lainneti realiseren. Bij die gelegenheid verplaatsten zij ook hun moederhuis
iiaar Roosendaal.135

De besprekinge,i hierover werden gevoerd iii  1903,  de bouw werd voor-
bereid  eii  gestart  in   1904  en  iii   1905 werd Charitas plechtig geopend.
Daariilee  was eeti grote verandering tot stand gebracht: de lokaal  geor-

gaiiiseerde eii gefinaticierde zorg voor arme katholieke zieken en hehoef-
tigeii, die onder leiding van lokale bestuurders door een lokale congregatie
werd uitgevoerd, werd nu overgedragen aan een nationaal, soms zelfs
interiiatiotiaal opererende congregatie die volledig veraiitwoordelijk was
vour de orgatiisatie en fiiiancieriiig van de zorg.1.36

De verzorging en behandeling van de bejaardeii werd vanuit een sterk
clericaal-katholieke optiek opgezet: er kwamen  iii  het reglenient strikte
regris voor het gedrag. Mannen en vrouwm werden gesclieiden opgeno-
men, en de scheiding tussen de geslacliten werd onverkort gehandhaaM,
of nie,i nu geliuwd was of niet. De zedelijklieid werd zwaar bewaakt. Er
werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat aan nian,ien en vrou-
wen was toegestaan. De bewegingsvrijheid van de bejaarden werd zoveel

inogelijk beperkt. en de conimunicatie met de buitetiwereld bepaald niet
aangemoedigd. Zelf hadden de bewoners niets in te brengen. Zij waren
eerbied en achting verschuldigd en ze werden geacht de bevelen van het
bevoegd gezag uit te voeren. Wangedrag kon iii het uiterste geval bestraft
worden met verwijdering uit het gesticht.

137

Ook in de zorg zelf was een en ander veranderd. Voor 1905 werd tussen
zieken en bejaarden niet zo'n verschil gemaakt. Men werd opgenomen
omdat nien iIi de thuissituatie Oilvoldoende verzorging had, een sociale
itidicatie dus. Meestal werd men blijvend opgetiomen. Veel meer dan een
goede verzorging tot de dood crop volgde had het oude gastliuis niet te
bieden.

Maar in het nieuwe Charitas, dat de functies van klooster, ziekenhuis
en bejaardenhuis combineerde, werden zieken en bejaarden gescheiden.
Er was sprake van een ziekenhuis en een pensiontehuis. Iii het ziekenhuis
135

) Derikx. Sprokkelingen, deel VI. 76-77.
136 )   C,orisse, Charitas in Roosendaa/. 25.
137

)    Archief Stichting Charitas. reglen,ent  1905.

204



wei·d iiien volgens nietiwe niedische inzichten behaiideld. Men werd tij-
delijk opgetiotiieii op medische i,idicatie. Die liiedische zorg was voor ie-
dereen bedoeld, niet alleeti voor de arinen. In liet pensiotiteliuis kon iller,
nog steeds op sociale ilidicatie worden opge,iolile,L maar ineil koii ook
ziclizelf laten op/ieniell tel' verzorging oindat nien dat weIiste, r iaar dali
u it era:irc 1 tegen betaling.

Daarnie(' werd het gastlii,is van reii plaats waar sleckits de onderklasse
iets te zoekeil liad, tot eeli plaats waar alle rangeli ril standeti vaii de
bevolkilig terecht kondeti eti inoesteri. Dat had tot gevolg dat het Was-
se-systeeni wei·d ingevoerd. Rijk ei, arm werden strikt gescheiclen ver-
pleegd  eti  verzorg(1.1.38

Iii Rooseticiaal was tiieti verguld illet de bouw vaii het grote, nioderiie
Charitas. De Crondu,et laat  daarover  Keen  misverstand  bestaan:

"Cebouwd eii ingericht volgens de eisclien des tijds, voorzwn van
lift, badkamers, eigerie waterleidiiig eti c·entrale verwartiiirig, staat

het daar te midden van eeti fraaien. uitgestrekteii tuiii ali ee,1 waar
sieraad onzer gemeente, als eeti grootsche voldociiing aaii een drin-
gend gebrek, waaraan onze steeds uitbreidetide genieente reeds ge-

clure,ide vele jaren mank ging. Hoog, gezond, rustig ali het daar
licht, kan het niet anders, of weldra zullen hare kamers en zalen
iiigenonien zijn door hen die hieii of hunne geknakte gezondheid kim-
nen herwinnen of aan de lierfst van hun leve,i, in stille benisting,
onder de lieflijke verzorging der Engelen van Barmhartigheid. h,in
scheiden uit dit leven tegemoet zien. Zowel voor de meer ali voor
de minder gegoeden zal er gelegenheid tot opname worden geboden,
naar wij toch vernemen, zullen er verschillende klassen worden ge-

maakt, terwijl ook voor lien, die afzonderlijke kamer met slaapkainer
en bediening wensclien, daarvoor de gelegenlieid wordt opengesteld
en bedragen daarvoor de prijzen fl. 350 tot 11. 1000. .139

IIi het 'gesticlit' werden het eerste jaar 51 oudeii van dagen opgenonien,
en er waren negen daines of heren in pension. Het eerste jaar werden 25
zieken opgenomen. Die aantallen liepen echter al snel op, waarbij vooral
het ziekenhuis een snelle groei vertoonde.

138
) Corisse, Charitas in Roesendaal, 17-27.

1.39

)  De 6'rondwet. 27-5-1905. De prijzen zijn per jaar
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Reglement vogt al Mim M Vmiiwil, 111 in ill
GBI11(11,Chaillit'11111 11111 ItiDIUVID.

ARTIKEL 1.  De in het Gesticht .Charitas" wonende personen zijn din Eerwaard,inRector. de Eerwaarde Moeder en Zusters achting en eerbied verschuldigd.  zij  z,Jn Rehoutlenhun bevelen te volbrengen, voor zooveet deze tot hunne respectieve bevofdheid behoorpn.
ART.   2.      De  in het Gesticht · Charitas- wonende manneluke  en vrouwelilke personenleven daar gescheiden van elkander. en z in verplicht ten allen t ide en overal die

scheiding streng te onderhouden.
ART. 3. De inwonende personen van uit de gemeente Roosendaal mogen alleen be-

zoeken ontvangen.
a.   Donderdag van 's namiddags 2 tot 3 uur.
b.   Op Zon- en Feestdagen van 's namiddags  2  tot 3  uur - uitgezonderd de tweede

Zondag der maand, waarop voor hen geen bezoeken worden toegelaten
ART. 4. De mannen mogen uitgaan op Donderdag van 8", uur voormiddag lot 5   uurnamiddag.  en op  Zon- en Feestdagen van  2 tot  5',  uur. De vrouweo moeten. ali  zij

verlangen uit te gaan, daartoe aan het Bestuur veriof aanvragen.
ART 6. Voor vroeger uitgaan. later thuis komen of uitgaan op andere dan in art. 3bepaaide dagen is de toestemming van het Bestuur noodig.
ART.  6. De ledigheid,  bron van alle kwaad, zal met de grootste zorg worden gevlucht:

iedereen zal trachten zich bezig te houden  met een of andere nuttige zaak. Werkzaam-
heden voor verschillende standen worden   in het Gesticht genoegzaam gevonden.

ART.   7. Zoo iemand zich schuldig maakt aan drookenschap of onzedige taal.  zal  hem
het uitgaan voor 14 dagen ontzegd worden. en bu herhaling zal het aan het Bestuur
worden overgelaten strengere straf toe te passen of zelfs hem of haar uit het Gesticht
weg te zenden.

ART. 8. Het is uitdrukkelijk verboden zedelooze boeken. schilderuen enz. in betGesticht te brengen of nieuwsbladen te ontvangen, die niet van katholieke richting zijn.
ART. 9.  Ieder is verplicht voor de gemeenschappelilke maalti,iden bij tllds te huts

te zijn. tenzij hij OP uitgaansdagen elders ziln maaltud neemt.
ART. 10. Ieder is verplicht de godsdienstoefeningen in de kapel, op den tud door

het Bestuur te bepaien,  bu te wonen. In geval van ziekte of om andere redenen kan
het Bestuur van die verplichting ontslaan.  Het is allen aangeraden minstens eens in
de  maand te naderen  tot  de H.H. Sac:ramenten.

ART. 11.  Het is string verboden met brandende pilp of sigaar in de schuur. den
stal of op de slaapzaten te komen.

ART. 12. Om de zedelijkheid niet te kwetsen, is het streng verboden, op andere
dan de daarvoor bestemde plaatien zilne behoeften te doen.

ART. 13. Tot voorkoming van stoornis is het verboden zonder noodzakelijkheid in
de slaapzaal luid te spreken of geraas te maken.

ART. 14. BU aanhoudende overtreding van bepalingen in dit reglement vervat. be-
houdt het Bestuur het recht aan zich den overtreder het verblij fin het Gesticht ..Charitas-
te ontzeggen.

ART. 15.  Ii deze overtreder voor levenslang in bet Gesticht ,.Charitas" aangenomen,
dan wordt ziln gestort geld teruggegeven, met afkorting van het bedrag, verschuidigd
voor den tijd, dat hil in het Gesticht gewoond heeft

ART. 16. Het Bestuu r kan. zoo het zulks wenschelij k acht, de brieven, die uitgaan
en inkomen, nazien.

Aldus vasteestpld op den 28 Juli 1906.
Het  Bestuur:

De Eerw. Overste.
De   Keri.   Vioaris:
De  Eerv.  Noricenmeester -·    +
De Lide van ': Bestunr: 1 .,« ...·-·-

:„ 4.-I>

Het bewonersreglement van Charrtas urt 1905
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Iii 1927 werd het ziekenhitis uitgchreid met een operatiezaal d# onder
leidifig van Bredase chirtirgen was ontworpen. Vanaf die tijd konden zij
ook in Roosendaal operaties iiitvoeren. iii 1932-33 bouwde  men  het  Li-
duina-paviljoen, de kinderafdeling  en  de  polikliniek.  hi  1933  werden  749
operaties verricht.  eii er werden 1029 rBntgenopnamen gemaakt. Specia-
listische hulp  kwam  vallilit  het  St.lgnatiusziekenhuis in Breda.   In   1939

kreeg liet ziekenliuis zijii eerste eigen chirurg, cir Th.Suren. 1+()

De   invoering   van   de   ziekenfondswetten   iii   1941    bracht   een   enormc3
stortvloed aan nieuwe patienten met zich mee. Die geweldige groei had
voor de organisatie belangrijke  repercussies.  Iii  1942  werd  de  internist  di
Majoor aangetrokkeii, die als inedisch adviseur aan het ziekeiiliuis werd
verbonden. lot dan toe was die functie vervuld door de Rooseiidaalse
huisarts Brabers. Maar de grootste consequeiities werden Iiatuurlijk pas
Iia  de   bevrijding  echt   zichtbatii   liet  aantal patienten steeg enorm.   De
zusters koiiden niet ineer al het verpleegwerk aan en moesten steeds nieer
leken-verpleegsters inzetten. De staf vati medisch specialisten werd ge-
weldig uitgebreid.1+1 III de situatie van de bejaarden in Charitas veran-
derde intussen niet zoveel. (overziclit 57)

De toegenomen professionalisering in combinatie met de toegaiikelijk-

lieid van de zorg voor iedereen kostte veel geld. Niet alleen aan appara-
tuur en inrichting, maar ook aan personeelskosten. De religieuzen, die tot
nu toe zonder betaling hadden gewerkt, werden langzaamaan op de loon-
lijst gezet. De leken-verpleegsters, waarvan er door het aanhoudend tekort
aan roepingen steeds meer nodig waren, kregen van meet af aan het voor
die tijd geldende (kleiIke) salaris. Uiteraard moesten die kosten worden
doorberekend in de prijzen.

In   1953  trok  de  sticliting  een  administrateur  aan. Deze verhoogde  de

pensionprijzen voor bejaarden die vanaf  1947  niet meer waren bijgesteld.
tot een kostendekkend niveau. Op de afdeling Sociale Zaken van de ge-
meente, die de kosten voor onvermogenden moest betalen, schrok men

daar nogal van en men vroeg zich zelfs af of er niet gereageerd moest
worden met het extra verhogen van de gemeentelijke water- en energie-
prijzen voor Charitas. De administrateur liet daarop weten dat dan ook
die verhoogde prijzen zouden moeten worden doorberekend. In het zie-
kenhuisgedeelte werd gerekend met de prijzen zoals die door het COZ
waren goedgekeurd.1+2 Ter illustratie een overzicht van de ontwikkeling
van de pensionprijzen. (overziclit 58)
1+{) )  Brabants Nieuwsblad, 14-5-55 en 20-.5-1955.
1

+1 )    Corisse,  Chantas in Roosendaal,  30-38.
1+2

)   CARN, CB 1936-1975, verpleegtarieven (,haritas 1909-1953.
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O\·erzieht  5-       I let  ciantal  zieken  en  I,ejc,clrden  in  Charitas   1905-1965

Jaar/aant Itlwi,Iwrs aantai zieken

g(·imriite RA,(IA,·ticlacil  bejaar,14·n iii

1,er 31/12 pensioli aa ntal verl,14·*·g(lage,1 perscitic·,4

19()5 15.72+ 51  9, zail       23         79
9 9, bmwi

1910 17.062 110 (,I) zaal 20+ 8.+.5:3

:17 op kli,11(·r
1933 23.:16.3 110 op zaal 912 :1 1.441

3+ op lai,ii(·r
1946 29.:i+9 2.627 40 zlisters

12 lek,·,i

193+ 35.3+6 100 (11, zaal 4.877 1()().000 +7 7.tist,·t·+

60 (11) k:mwi 37 Irkni
1968 +3.498 80 op zual

80 op ka,111·r
Brc n: kratitrtil„·rirlitc'ti Brabatits Nic'uwsblacl

Oveizielit 58.  De ontwikketing  van  ch'  pe„sit,nprijzen  per  I,ersoon  per  mmind.  1 ',44-
1993.1 +9

Jaar pe,1 sionprys

18++ 7,67

1883 W.12

1930 18.+0

19+1 31.00

19+7 3480

1953 79,74

1963 365,00

197.'1 97(),00
1983 2+25.00

1993 2927,00

Broii: ('.haritas iii Roosendaal

143
) Alie prijzen ilit cir irriode 1883-1968 ziji, de prijzeii iii dr laagste klasse. zoals vocirko,yiei,cl

iii ('orrespoliclelitie met de g.emeetite. De overige prijzen zijn afk<Inistig uit de jaarrekenitige,1 vati
(:haritas. in 1973 verlile,·pri de bejaardeti nog ii, het oude (:liaritasgebouw, en heeft de prijs (laarol)
betrekkitig. F'ocir cle jan·11 1983 en 199:1 is pell gemiddelde prijs oligegeven van een 1 1,erscions
kamer in De Brii,k eit cir Bloemsclie \'aart
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De siielle en gestage ontwikkeling van het ziekenliuis trok alle aandacht
naar  zich  toe.  Rond  1950  werd  duidelijk  dat  het  Cliaritasgebouw  te  kleiii
geworden was. en bovendien oiigeschikt begotit te wordeti oni ee,1 niodern
ziekenhuis te huisvesteii. De zusters maakten Iliet,whouwplannen e,1 1}ij

liet 50-jarig jubileuni iii 1955 werd aangekondigd dat er een nie,iw zie-
ke,ihuis gebouwd zou gaaii worden.

1+4

Aail de ailibitieuze bouwplanlien zateil voor de zusters toch Ii,eer hakeii
eti ogen vast dan was voorzien. De kosten waren voor die tijd gigantisch:
ruiin vijf nkiljoen. De zusters besprakeii hun probleirien tiiet de bisschop
Die was vaii oordeel dat de inoderne sociale verzekeringeti (·haritas ol}

basis van lieMadigheid niet langer noodzakelijk ii,aakte. De zorg voor
zieketi eii hejaardeil zou in priiicipe kumieti worden overgedrage,i aati
leken. Zo werd de oplossing uiteindelijk iii overdracht gevoiideii. Niet aan
een andere religiezize cotigregatie. niet aaii de overheid, tiiaar aan eell
'lekenbestuur' dat niede op itiitiatief vati de bisscliop tot staiid was ge-
kometi. 14

Plannen vati deze otiivaiig zijn nieestal eerder uitgedacht dan ,iitge-
voerd. Onidat een spoedige oplossing van het ruinitegebrek door nieitw-
bouw   niet   te  verwacliten  was.  werd  het  ziekenhuis  in   1958  nog  eens
uitgebreid inet 32 bedden voor een paviljoen met orthopedische chirurgie.
Het aantal bedden kwam daarmee op 284. Er werd iii de krant ook
melding geniaakt van een gipskameil waarin de 'orthopedische dokter'
een novum had aangesteld: een gipsmeester die in Utreclit was opgeleid.
Nieuw was ook een dagverblijf. Dagverblijven warmi er in het oude ge-
bouw niet. 146

Dertien jaar nadat voor het eerst in het openbaar over nieuwbouwplaii-
nen werd gerept, kwam het nieuwe ziekenhuis 111 1968 klaa[ Het was
een eigen. zelfstandige stichting, los van de coiigregatie. De naam werd
St.Franciscusziekenhuis.

In het oude Charitasgebouw kwarri nu de ziekenlitiisruiinte leeg. De
pensionafdelitlgell   voor de bejaarden -waar sitids   1940   weinig  aan  was
veranderd- bleven bestaan. Op initiatief van de zzisters werd voor het
liele gebouw, inclusief de pensionafdeling, dezelfde oplossing gevonden als
voor het zieketihuis: het zou worden overgedragen aan een meliw te vor-
men stichting: de Stichting Charitas. Daarin zouden de zusters tiog iziaar

tijdelijk beperkte bestuurlijke bevoegdheden bezitten. De zusters verleen-

den nog wel diensten aan beide stichtingen.
117

I++
) Brabants :lieuwsblad, 1+ en 20-5-1955.

14:
) Corisse. Chart'las in Roosendaal,  39-41.

1+6)   Corisse. Charitas in Roosendaal, 39-40.
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Opiiie,iw was iii een mijlpaal bereikt. Cliaritas, klooster-bejaardenliuis-
zic·keiihitis. had 01}gehouden te bestaaii. Daarvoor in de plaats waren ge-
koineti emi kloostec eeii ziekenhuis onder een lekenbestuus en een bejaar-
de,ihuis ai,ner verpleeghuis ook onder een lekenbestuu[ De financiering
vati liet klooster was een zaak voor de zusters zelf. Voor de financiering
vaiI ziekeii-. bejaarden- efi verpleeghuis wareii de besturen afliankelijk
vaii de iiatioiiale overheid, die titi door middel van subsidies, volksverze-
kering eti wetgeving de totale regelgeving vaii gezondheids- en bejaar-

de,izorg iii handen had. De exclusief katholieke signatiiur verdween. cn
ch' bissc·liop vati Breda verloor de bestutirlijkr invloed die hij iii de (:lia-
ritas-periode had gehad.1+8

Beide I,ie.we sticlitingeii haddeti nog wei eIiige morite 0111 tiaast de
grbc,uw(ii (·ii de rechtsvorni ook de personele verlioudingen te Ilioderiii-
sereti. Literaard had dat te makeii mct het feit dat iii de bestureii tra-
diticm<'le bestii,irders uit de Roose,idaalse hestuurlijke elite hadden plaats-
ge,ioirieti.  Iii  liet  St.F-atisiscus o,itstond  tic,g  iii  1968 eeti haast onwerkl}arr
sitiiatie waarbij de directeur ontslag nam en alle lagen van het personerl
liet bestwur 'dirigisine' verweten.'+" Een cotiimissie van goede dienste,1

nioest eeti eri aiider weer iIi goecle banen leiden. Dat leidde tot het1 50

131vertrek vati de voorzitter van het besttiur
Daarniee waren de problemeri bij het St. Itanciscusziekenhuis eerder op-

gelost dan bij de Stichting (',haritas. Daar haddeii bestuur en directie
jare,ilang velerlri problemen inet cle ondernemingsraad, maar kwam liet
conflict tuss(·ii  de  oude  en de nieuwe inentaliteit  pas  iii  1979  in  zijn  volle
oliivang Iiaar liuiten toeti een nieuwe directeur een andere stijl van  lei-
(li,iggeven bleek te hanteren. Hier moest uiteindelijk een onderzoekscom-
inissie vaii het Nationaal Ziekenhuis lilstituut helderheid in de zaak breti-
geii.  hi 1982 bracht  liet zijn rapport uit, waarin duidelijke aanbevelingen
slondeii voor eeii Iiioderiw bestuurs- e,i directievorm. De reorganisatie

152die  claarop  nioest  volgeti, kwa,71 ecliter  pas  iii  1986  op gang.

147
j    (:,irisse.  ('hciritcts   in  Roosend(mI.  41

' +8)  Arrhief Stirhting (:haritas. stattiten.
14') De.Sum, 28-6-1968.
1 -(1 )  Brri/*mts Xieuu,sb/(id. 4-7-1968.
"'i )  /)e h'tem. 9-8-1968.
132 )  Corisse. ('haritas in Roc,sendual. 66-88
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5.6  De extramurale zorg

5.6.1     Alle  vormen  van  zorg  geconcentreercl  bij  het   Ilit-Gele  Kruis
De extramurale zorg bestond voornamelijk uit de activiteiten die het

 it Cele Kruis otitplooide. Dat werd ii, 1916 opgericht door kapelaan

Batenburg e,i Mi van Gastel. Het kampte vatiaf het begin met zware
financiele zorgen. Daardoor kwi nieii maar beperkt werkmani zijii. Het
jaarverslag  van 1920 nieldde  dat   oni financible redenen  de  zorg  voor
TBC -lijders  niet  kon  worden  uitgebreid,  en  dat  evetiniin  begoiineii  koii
worden met zuigelingenzorg en kraainvrouwetihulp. De genieente had we-
liswaar 1000 gulden gesubsidieerd,   maar  er  bleef  toch   nog  eeii   schtild
van   ruim 1400 gulden.  Eeii  coiiiit&  van  'Jotige  Datiies'   had  al  eeii  pro-
pagandatoclit gehouden met het doel het ledental te verhogen en zodoeii-
de de financiele zorgen te verlichten, maar dat had geen succes gehad.

'Roeli   had   men  iii   1920  al   931   ledeii, en werden   er 6248 huisbezoekeii

a fgelegd.
Behalve de financiele zorgen was ook het aantrekken van goede ver-

pleegsters een moeilijk punt. Er kwanien nogal eens wisselitigen voor Men
had er twee iii diei,st eii Inoest die uiteraard een salaris(je) betalen. Ce-
lukkig, zo weet het verslag te melden, had kapelaan Batenburg contact
weten te leggen  met de ziisters van Charitas, die vanaf  15 augustus    het
werk zouden overnemen. Zo wareti niet alleen de persoikele, niaar ook
de financiifle problemen opgelost:

"Niet alleen dat voor de religieuze verpleegsters een beduideiid min-
dere som nodig is als voor leken-verpleegsters, heeft nog een der
Eerw. Zusters het "Radicale" voor liiberculosebestrijding, zodat het
1Wt- Cele Kruis aihier zich dadelijk aan kan sluiten bij den Centralen
Bond voor Tuberculosebestrijding, waardoor nien van dien Bond nog
een subsidie ontvangt.   die voor Roosendaal ongeveer   1000  gulden
bedraagt."'57

Een en ander betekende wel dat het bestuur praktisch gesproke,i nog
slechts bezig was met de financiele zaken, en zowel beleidsbepaling als
kwaliteitsbewaking gelieel overliet aan de betreffende zusters. Dat was
geen onverdeeld gunstige ontwikkeling. Van de kwaliteit van de zorg werd
aangenonien dat ze goed was en de liloderne ontwikkelingen op genees-
kundig- eii verzorgingsgebied op de voet volgde. wat niet altijd waar
bleek te zijn.

De ziisters werkten in eerste instantie vanuit Charitas. In maart  1923
werd in de Kalsdonksestraat een eigen ruinite gevonden. Daarin werd het

12 ) De 6'rondwet, 23-5-1921.
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TBC -bureau   geopetid.   hi   1929 werd daaraan toegevoegd   het   consult-
atieb,ireau   voor   zitigeliiigeii. De 'bakerdienst'   kwam   pas   in   1935   tot
stand.

6   1936   had   het   Wit- Cele Kruis 1900 leden. Wer eerwaarde zusters
legden ongeveer 19.000 huisbezoeket,  per jaar  af.15+ Vanaf dat jaar  werd
aan het verzorgingspakket toegevoegd de 'huishoudelijke hulp: die door
de Cathechisten werd georganiseerd. Huishoudelijke liulp werd gegeven
in alle situaties waarin de nioeder uitviel en waarin het gezin geen andere
mogelijkheden had on) het geziii draaiende te houden. Huishoudelijke

135

hulp werd vooral itigezet iii 'soc·iaal-achterlijke gezinnen' oni de huisvrouw
op te voeden. te begelriden e,i ti, otidersteui,en. Naast de Cathecliisten
werdeii  ook   (leke-)gezitisverzorgsters  ingezet.   1,1 1950 waren   het  er  zes.
De kosten werden gelieel betaald door het Burgerlijk Arinbestuur 1/

Onclanks deze I,ithreiding vati de dienstverlening liepen in de tweede
helft  van  de jareii dertig  cir  lecleijaantalleti  terug. 157  In  1941   werd  het
Wit-Cele Kriils nog ititgebreid Iiiet eeti bureau 'Zedelijk Volksgezondheids-
wezeri waaraan een specialist e,i een niaatschappelijk werkster ware,7
verbonden.

Er is iii Roosendaal weinig iii format ie bewaard gebleven uit de periode
1945-1952. Waarscliijnlijk giiig de vereniging toen op de voor-oorlogse,
traditioiiele voet door Dat blijkt uit tenminste twee zaken. Het gemeen-
tesubsidie  werd  tot  1952  niet gei,id, dus van de inzet van betaalde Prc)-

fessiotiele leke-zusters naast de religieuzen kan geen sprake geweest

Zijn En Roosendaal miste  in  1945 de vestiging  van een centrumop-158

leiding voor kraaniverzorging. Het provinciale Bondsbestuur had naIIielijk
Roosendaal -als zijnde miti of riirer ren ceiitrumgemeente- uitgezoclit als

toekomstige  plaats van vestiging.
In Roosendaal was toen nog z,ister Jeanne d'Are aktief met haar ha-

kerdienst. Zij voelde helemaal iiiets voor eeti 'centrum-nieuwe-stijl'. Het
Bondsbestutir zette evetiwel door en benoemde een leidster-docenle. Na-
dat deze had kenii,s gimaakt illet zilster Jeantle d'Arc trok zij zicli terug
inet de niededeling dat zij geen katis Zag 0,11 iiaast deze ziister met succes
te werketi. Een aridere kraainverpleegster die in haar plaats benoemd
werd vroeg eve,iertis ontslag atii, o,iidat zij vruclitbare sametiwerking niet

1-"') De (irondwet, 1-2-1937
133

) Bm/jants .\-teuusb/ad  10- 11 -1966. j,il,ile,inianikel  hij  3()-jarig  bestaan.
156 )  Archirf Stichting (.eziits- eti bejaardei,verzorging Roosenciaal e.0.. stukkeii betreffende de
opricliting. brief 31 -1-1950 van (:hef afdelitig Soc·iale Zaketi.
157 ) Bral,ants.Vieuws/,lad, 10-11-1966
158)   CARN, CB 1936-1975, genieenterekeningen 1945-1953.
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zuster Jeanne d'Arc voor omnogelijk hield, Het \' 'it Cele Kruisbestuur
handhaafde ecliter haar religie,ize. Het Bondsbestuur besloot daarom af
te  zien  van een regeling  met  Roosendaal:

"IIi de eerste plaats heeft het Bondsbestuur niet de overtuiging dat
een eli under bij liet Roose,idaalse bestuur iii goede hancleti ZOU Zijn,
omdat reeds meermalen is gebleke,i dat dit nieent dat de organisatie
van het werk goed of althans zeer 1,evredigend zou zijn, terwijl naar
den meening van zeker tot oordeel bevoegden de bakerdienst niet
geregeld is, zoals liet behoort eii evenzeer de orgatiisatie van de ge-
zondheidszorg in een plaats als deze beslist otivoldoende nioet hee-
ten.w,59

Het opleidingscentruin werd daarop verplaatst naar Oudenbosch.

5.6.2  Professionalisering en differentiatie rein de zorg
Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstonden mogelijkheden om voor tal

van werksoorten een (gedeeltelijke) rijkssubsidie te verkrijgen. Dat heeft
bij het Wit-Cele Kruis een proces van verandering op gang gebracht.

160

Er kwam een proces van werkdifferentiatie en lierstructurering op gang.
Voor de gezinszorg werd vanaf begin 1950 gewerkt  aan de oprichting

van een eigen stichting. Het mitiatief daartoe ging uit van de gerneente.
161

AIs niotief werd opgegeven dat het particulier initiatief de gezinszorg
moest overnemen nu er mogelijkheden tot subsidiering waren. In maart
1951 vond de oprichtingsvergadering plaats. Het bestuur bestond uit le-
den van de Kerkelijke Armbesturen, het Wit- Gele Kruis, de Bijzondere
Raad St.Wncentius, en vertegenwoordigers van N.C.B., ALA.B., en Werk-
gevers. De financiering kwam voor de helft tot stand via subsidie. De
andere helft moest worden gevonden in giften van kerkelijke instanties,
bedrijven en particulieren. Wanneer dat niet toereikend was moesten er
allerlei akties gevoerd worden.162 De leiding bleef in eerste instantie in
handen van een Cathechiste. 163

!59 )  RANB; archief van de Provinciale Noord Brabantse Kniisvereniging, Brief van de secretaris
van de Provinciale Bond aan AAsselbergs. de geestelijk adviseur d.d.  13 inei 19+5 en een brief van
de  directeur  van het Provinciaal Bureau  aan  de Commissie inzake Kraamhulp  d.d. 19 oktober
1945.(inv.nr.112)
16())   De eerste rijksbijdrageregeling voor gezinszorg dateert  van  19+7.  De subsidiering plaatselijke
afdelingen van de Kruisverenigingen is mogelijk vanaf 1952.
161 )  Archief Stichting Gezins- en bejaardenverzorging Roosendaal e o, stukken betreffende de
oprichting, brief bisdom Breda 24-3-1950
162)   Archief Stichting Cezins- en bejaardenverzorging Roosendaal e.0., jaarverslag 1951.
163)  CARN, CB 1936-1975. dossier 7168 Stichting R KMaatschappelijke Cezinszorg 1953-1965
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Het maatscimppelijk werk werd overgeheveld naar de 'Sticliting Sociaal
Cliaritatief Centrumi dat deels gefinancierd werd uit subsidies en deel
tiit de kassen van de parochies.

Tanaf  1952  werci  het  subsidie voor  liet THt-Gele Kruis weer aangevraagd
en opgenomen. Iii 1952 werd ook het kraamcentriun-nieuwe stijl geopend

in de Raaclhuisstraat. Daar konden kraamvrouwen nu terecht voor het16+

aanvragen van hulp bij de bevalling en voor hulp in de huishouding
tijdens de kraamperiode.Het Wit-Gele Kruis bleef deel uitmaken van de
gezondheidszorg. de beide andere sticlitingen gingen opereren in het deu-
we doniein van liet welzijtiswerk.

In  1961   werd  dr PJ.Tlieiinissen benoemd tot voorzitter  Zijn konist leidde

grote veraiideringen iii. Er werden plannen gemaakt voor een nieuw eigen

gebouw aan de Schaepnianlaan. De organisatie werd aangepast. Er werkten
nu geeti religie,izen Ii,eel: Men ging tiu in plaats van in parochies werken in
tieii wijkni die ieder een eigeii leke-ziister kregen. Naast de verpleging van
ziekeii aan huis kwaiii er nit ook aandaclit voor preventie, voor bejaardenzorg

en voor andere sociaal-geneeskimdige taken. 165

Toen  in  1964  het nie,iwe gebouw geopend werd. werden die verande-

ringen nog eens benadrukt. De zusters van het W,t-Gele Kruis waren nu
actief op een groot aantal terreinen, en het bestuur had zeer "bewust
geprobeerd de oude sfeer die nog in het vroegere gebouw heerste, te door-
breken.

.166

Na de opening volgde een mtensieve ledenwerfactie. Het aantal leden
dat   in 1953 ongeveer  5000  was   en  in   1960 6000, steeg  tot  8000   in
1966.16

5.6.3.  Het lift (;ele Kruis te Nispen
Nispeii had zijn eigen kruisvereniging. Ze werd opgericht als afdeling

iii   'de   parochie  Nispen'   in   1928.168  De   eerste   vijfentwintig  jaar  had   de

aMeling een rustig, zij het enigszins benauwd bestaan in een kaniertje iii
het  klooster   In  1950  kwainen de eerste plannen  voor  een eigen gebouw.
dat  ititeindelijk  m  1958 kon worden geopend. De kruisvereniging  had  op
dat  moment 29 leden. Het ledenaantal steeg daarop  tot  480 in 1968.169

1 (,4
)  Braticult.5 .Arieuu,sblad. 10-11 -1966.

163
)   (;ARN.GB  1936-197,5. dossier 11110. botiw wijkgebotiw Schaepri,anlaan. Ook Bral,(ints

Nieuwablad  22-4-  1961,  citmt  uit jaarverslag   1961.
166

) Bmbants .l'teuws/,lad. 8-7-64.
1 67 )  Hrabants .Vieuws/,lad. 10-11-1966.
168)  CARN. (;8 1936-1973. dossier 11106 Wit Cele Kniis aMeling Nispen. Het KB dateert van
30-11-1930
169 ) Bra/xmts Xteuu,sblad. 17-7-1968.
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1TC,t er daarna precies is n,isgegaan, is tiiet duidelijk. WeI is zeker dat
tien jaar lateri   eirid   1978,  het  bestitur  opstapte  en   een financifle cliaos
achterliet.   Vana f  1975  was de boekhouding  niet   meer   bijgehouden,  het
subsidie niet ineer opgevraagd en wareti de contributies niet inTer gehid.
De genieente stelde orde op zaken, e,i stelde daarbij als voorwaarde dat
met het alsnog uitbetaalde stibsidie cir sch,ild aan het kerkbestuur vcr-
proegd zou wordeii afgelost eil dat er zou iiioeteii wordeii gestreeM iiaar
mi nmengam niet de afdeling Roosendaal. Dat gebe,ir(le ook. 17()

§  6.  Het  onderwijs

6.1  1900-1920: Ope,ibaar #ii bijzcmcier onderwijs

Toeii   iii   1901   de   wet   op het lager onderwijs van kracht werd, keiide
Roosendaal twee geniengde openbare lagere scliolen. waarvan er ren spe-
ciaal bestemd was voor kinderen van ouders die geen schoolgeld konden
betalen, (le zgn. armenscliool. Er waren twee scholen voor bijzonder lager

onderwijs: een voor joiigens en een voor meisjes. Alleen de ineisjesschool
bij de zusters in de Moletistraat werd ook bezocht door arme kinderen.
De jongensschool van de broeders van St.Louis, het colivict St.Marie, was
bedoeld voor gegoede burgers. Daarnaast was aan een van de openbare
lagere scholen een afdeling voor meer uitgebreid lager onderwijs verbon-
den, en kende Roosendaal een herhalingsschool, een zondagsschool en een
bewaarschool. De tekenschool, die wel bestond iriaar in zeer slechte om-
standigheden verkeerde, was niet in het gemeenteverslag opgenomen. Nis-
pen had 66n openbare lagere school. 171

De kwaliteit van het onderwijs was niet op alle scholen lietzeIMe. Op
de openbare lagere scholen waren twee lesprograinnia's: een voor de ar-
menschool en een voor de school voor 'burgers' De lesprogramma's van
alle jongensscholen waren bovetidien beduidend omvattender dan die van
de meisjes. Bij de meisjes lag de nadruk naast lezen en sclirijven vooral

172op  handwerken en godsdienst.

13
)   C.ARN. CB 1936-1975, dossier 16063, \Ht Cele Kruis Nispen algemeen, adviesnota 1 4-5-

1979, besluit 16-5-1979 en brief 1 -6-1979
171 )   C.ARN, CB  1831 -1916. gemeenteverslag 1901.
172 )  CARN. archief gemeeiitebest,lur 1851 -1916. cottimissie van toeziclit op het I...0.. roosters
1909-1910.
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Over·,Acht 59. Het aantal scholen. (,nderwijskracliten en leerlingen in 1900

soort school aantal aant. aantal waarvati

oilder- leerl. kosteloos

wijskji onderw

openb.10                      2              11            +42 j 405 j

76 m 52 iii

oi,enh.iii,11(1                    1                7             275 j
56 m

1,ijz.li,                    2           9 m 217 j geeii j
23 v 705 m 210 m

herhali,igs-            1         1 m 73 j
school

zondagsschool             1           2 iii 76 j
1)ewaarst·11001             1           J v 225 j

111 m

Broii:  grmee,iteverslag  1900

De kwaliteit van het onderwijs op de tekenschool was slecht. Iii de
raadsvergadering  van  15  maart   1900  werd  er hijvoorbeeld geklaagd  dat
het verzi,irii aan de teketiscliool 11iet was geclaaid. Een van de raadsledeii
weet dit aaii het feit dat een der leraren steeds dronken over straat liep.
Een paar vergaderingen later bleek dat ook de gebouwen in een deplo-
rabrle toestand verkeerden en er gee„ etikele bevoegde leraar aan de

17:3
s<·11001 verbonden was.

De verzuitiwijfers gaven op meer plaatsen reden  tot  zorg.  In 1900 sprak
men iii de raad over de schoolgeldheffing, die kennelijk moeilijk bij te
houden  was:

"Hoofdzakelijk bestaat het bezwaar aan de scliool voor ULO door de
vele mutatieen daa[ Het gebeurt daar nooit dat de kinderen die de ene
maand die school bezoeken allen weer de volgende maand school gaan.
ledere maand zou dus een meuw  kohier nioeten worden opgemaakt, het-
welk niet doenbaar is. .17+

Hoeveel procent van Roosendaalse kinderen al of niet gedurende het
gehele jaar lager onderwijs genoot. is moeilijk exact te acliterhalen. Bij
de   volkstelling   van   1899   wareii   er 1866 kinderen   in de lagere-school-
leeftijd:   van  zes  tot  en  met  elf jaa[   hi   1900  iianien   1440  kinderen  deel
1.3

)   CARN. (;81851 -1916, genieenteraadsnotulen 7-12-1900
174

)   CARN. CB 1851 -1916. gemeenteraadstiotulen 31 -8-1900
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aan het lager onderwijs. (overzicliten 59 en 60) Wanneer we dit aantal
verinitideren met het aantal pensionaires bij de zusters173, ongeveer 90,
is  dat   1350.   dat wil zeggen  72%  van het totaal aantal kinderen   iii   de
lagere-school-leeftijd. We mogen dus veronderstellen dat rond 1900 on-
geveer 28% van de Roosendaalse jeugd Iliet naar school giiig en geeii
enkele vorni van onderwijs ontving.

Wanneer we bedeiiken dat in deze cijfers ook waren opgenonien degetien
die maar enkele weken of maanden onderwijs ontvingen, dan is liet cijfer
van 28% waarschijnlijk nog gellatteerd.  Vergeleken niet het Noord-Bra-
baiitse   geniiddelde   was dat extreem   hoog.   Dat   lag   iii   1895   op   9%.   iii
1905 op 6% en in 1915 op 4%.176

Het schoolbezoek vertoonde  in  1900  een  verschillend  patrooii  voor Jon-
gens en meisjes. In eerste instantie leken er meer jongens dan meisjes
naar  school  te  gaan:   1149 jongens tegen 1026 meisjes.   Maar  wanneer
we kijken naar de deelname aan het lager onderwijs, zien we het oinge-
keerde: 659 jongens tegen 781 meisjes. Gegeven de masculiniteitsiIidex
mag een ongeveer gelijk aantal jongens en meisjes verwacht worden, ge-
geven de cijfers over liet gemiddelde schoolbezoek een iets groter aantal
jongens.1" Het grotere aantal nieisjes kan maar gedeeltelijk verklaard
worden uit de pensionaires van dat moment. Er gingen dus verhoudings-
gewijs minder jongens dan meisjes naar de lagere school. Omdat er Keen
sprake is van omvangrijke kinderarbeid in de industrie, moet worden aan-
genomen dat er een categorie jongens, mogelijk zonen van kleine boeren,
landarbeiders en ambachtslieden, ingeschakeld werden bij het verdienen
van de dagelijkse kost.

Deze veronderstelling klopt ali we de toename van het aantal leerlingen
na invoering van de wet op het lager onderwijs in de beschouwing be-
trekken,  die  op  ruim  40% (!) uitkwam. De toename  werd  voor  een  be-
langrijk deel veroorzaakt door jongens op de openbare armenscholen.
(overzicht 60)

Jongens kregell voor 67% hun scholing aan de openbare lagere school,
terwijl meisjes voor 92% hun opleiding kregen aan de bijzondere lagere
school. Dat heeft te maken met het feit dat jongens die geen volledig
schoolgeld konden betalen naar de openbare (armen)school moesten. De
school van de broeders van St.Louis was bestemd voor gegoede burgers.

175)   Middenstandsenqu#te,  389.  in 1899 waren  er 84,  in  1904 90 pensionaires.
176)  Verhoeven. Ter vorming van verstand en hart, 326.
1./

)   Verhoeven, Ter vorming van verstanden hart, 315.  Zij  komt voor Noord-Brabant in 1865 lot
een gemiddelde  van 100 jongens op 92 meisjes, in  1905 tot 100 jongens op 97 meisjes.
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En tenslotte liioeten we vaststellen dat het aandeel van de meisjes in het

(Al)ULO kleiii was: 56 meisjes tegen 335 jongens.

Overzieht 60.  Het (rantal kincleren dat lager onderwijs genoot 1900-1930

Jaar openbaar lager o,Id. bijzonder lager ond totaal

Jong(,Iis „1£1 +Jes Jongens me, sjes jongens nieisjes
1900 +42       76 217 705 659 781

1903 600 126       9       7       9      7

190+ 62+ 118                7                7                7             9

1910 605      95        9        7        9

1920          ,        7 579 929

1922 686 237 560 1193 1246 1430

1924 +81 139 1298 1281 1779 1420

1926 180            53 1383 133+ 1563 1387

1928         97       52 215+ 1003 2251 1055

1930

Bron:   gemeenteverslageii

De invocring van de wet op hit lager onderwijs (1901) en de aandacht
die het onderwijs nationaal kreeg, brachten in Roosendaal een aantal ver-

anderingen op gaiig. De gemeenteraail stelde de (verpliclite) commissie
m te stellen tot wering van het schoolverziiim.178 De leerpliclit veroor-
zaakte vervolge,is een grote toeloop op de lagere scholen.  Al  in  1902  moest
cle raad besluiten tot de botiw van een nietiwe school, Onldat de twee
andere openbare scliolen ieder al acht klassen hadden die overvol zaten.

De raad besloot tot de oprichting van eeii school voor 'min- eti onver-
·179

mogenden
Tussen  1900  en  1903  nam het aantal kindereti dat openbaar lager  on-

derwijs volgde, inet ruini 40% toe. voor het merendeel jongens. Helaas

zijn de cijfers voor het bijzonder lager onderwijs waar de meeste meisjes
heen gingen, niet bekend,181) inaar het aaiital dat daar bijkwarn, zal be-
scheidener geweest zijn. Het niaakte iii ieder geval niet de bouw vaii

178)  CARN, (,8 1851 -1916. gemeeiiteramisitot,ilen 30-3-1901.
179

) CARN, CB 1851-1916. gemeent praads,totitlen 2-4-19()2, :11-3-19()2.
18()

)  De gemeetiteverslagen g.eve„ gem opgaven vati het aaittal leerlingen op de hijzondere scliolen
tussen 1901 en 1919. De .1/iddenstandsmquete doet dat wpl. (389) Zij greft voor 1909 810

leerlingen, inclusief 90 pensioitaires.
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nietiwe scholen tiodig.  Iii  1905  kwam  nog een vierde openbare seliool  tot
stand. en ook die was besteind voor on- eii minveriiiogeriden.

Naast de uitbreidi,ig van het aantal openbare scIolen kwam er een
protestants-christelijke  school  bij.  In 1907 werden de eerste  35  leerlingeii
verwelkomd  in de twee-klassige  school.   Iii   1911   werd  de  school  tiiet  een
derde lokaal uitgel,reid. De school  werd  tot  1945 door gemiddeld  60-80

181jongens dn ineisjes uit Roosetidaal en de omliggeiide regio bezocht.
Op de derde plaats kwam er ook op het overige onderwijsfront bewe-

ging. De particuliere  teke,iscliool  werd  iii 1902 omgezet  in  een  gemeen-
telijke teekenschool. Er waren op dat Iiiotiient ongeveer 200 leerlingen. 182

Biirgemeester Coeiien was voorstaiider vaii dit plan. evenals Heerma van
Voss, maar het vergde veel discussie in de raad. JTooral Van Cilse, Van
Loon en Konings waren zeer hmveng voor de financiele cotisequenties.
De raad voeldeer det voor Ineergeld ilit te geveli dail Ineti tot nu toe
deed. loch was dat wei liet vooruitzicht. Het schoolgebouw was namelijk

erg slecht en er zoitcle,1 gediplonieerde leraren moeten koiIien die duurder
waren dan de aanwezige ongediplomeerde. De school zou iii dat geval
zeker meer gaan kosten  dan  de 1000 gulden subsidie  die  meii  er  tot  dan
toe voor liad uitgegeven. Iii de genieenteraad legde men toen gehikkig
een verband niet het legaat van Cooth, dat men kort daarvoor had aan-
vaard. Dank zij het feit dat het legaat voor dit doel kon worden aange-
wend, stemde de raad erin toe de tekenschool ten laste van de gemeente
te continueren, zij het dat Van Loon tegenstander bleef.183  Uit het legaat
van Cooth werd ook een subsidie gegeven aan de landbouw-wintercursus
die  de  NCB  voor  1902 op liaar verlanglijstje had.184

Daarmee achtte men het onderwijsaanbod in Roosendaal compleet ge-
noeg. Dat inag tenminste worden afgeleid uit het feit dat de gemeenteraad
in 1902 besloot  oni een verzoek  naar de  koningin  te  sturen  om  vrijstelling
te krijgen van de verplicliting een liogere burgerscl,001 op te ricliten. Deze
vond men voor de gemeente niet gewenst. Men kreeg die vrijstelling185

echter  niet  en  op  1   october  1907  werd een twee-klassige Burgeravond-
school opgericlit die dienst deed als voorbereiding op de Teekenscliool.

Het aantal lagere scholen  liep  in de perio(le  tot 1920 verder  op.   Bij -
zonder onderwijs was voor wat de jongens betrof, aanvankelijk vooral

181 )  CARN. CB 1851 -1916 en 1917-1933. genieentevers|agen 1900-1929. ver(ler gemeentelijke
jaarverslagen en nieuwjaarstoespraken van cle burgeineester.
182

) CARN, GB 1851-1916, gemeenteverslagen 1900-1903.
141)  CARN, GB 1851 -1916. notulen gemeenteraadsvergadering 7-12-1901.
18+

)   CARN.  CB  1851 -1916. gemeenteraadsnotulen  7-12-1901.
1 &5 ) CARN, GB 1851-1916, gemeenteraadmotulei, 5-8-1902.
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gericlit  op de midden- en hogere milieu's.  Pas  iii  1913  kwam  er  op  mi-
tiatief van de afdeling Roosendaal van de 'Conferentie van H.Vincentius
A Paulo' een R.K arinenschool voor jongens tot stand. Het bijzonder on-

derwijs bereikte daarentegeii een lieel grote categorie meisjes. waaronder
ook die van de lagere standen.

6.2 1920-1945: jerzililing en beperkte uitbreiding  van het onderwijs-
aanbod

De gelijkstelling vaii liet onderwijs had voor Roosendaal ingrijpende
conseque,ities. Veel opetibaar onderwijs werd omgezet in bijzondei onder-
wijs. Het geiiieentebestuiir overlegde met de Kerkbesturen over de te vol-
gen gedragslijii Daarin kwani men overeen om slechts de dne wettelijk
verpliclit gestelde openbare school  met een kopklas  dan  wel  MULO -af-
deling in stand te houden.186 Het vraagstuk of het er niisschien toch twee

zouderi nioeten zijn in verband met de wexiselijklieid van het handhaven
van standsscliolen (=armenscholen) hoeMe met te worden bediscussieerd:
burgemeester Coenen ontdekte gelukkig op tijd dat zoiets in denieuwe
wet verboden was. 187 Uiteindelijk besloot de raad toch tot liet instand-
houden van twee openbare lagere scholen met eenzelfde lesprogramma.
Er waren te veel aanmeldingen om de kinderen op 6611 school te kunnen

plaatsen. Op 6611 openbare school werd een afdeling voor ULO in stand

gehouden.
188

De overige openbare scholen werden omgezet in bijzondere scholen.
Ook de voor jongens 6n meisjes bestemde openbare school van Nispen,
wat burgenieester Coenen graag zag gebeuren. Anders zou namelijk de
stichting van een tweede R.K school (voor meisjes) in de bedoeling heb-
ben gelegen. Dan had de gemeente voor Nispen twee scholen inoeten
betalen, het dubbele van wat men tot dan toe deed en voldoende vond. 189

De gemengde school bleef echter een doorn in het oog van pastoor van
Spaandonk, die het onderwijs aan meisjes wilde toevertrouwen aan de
zusters. Een paar jaar later slaagde hij er alsnog in zijn opzet te verwe-

zenlijken.  In  1926 werd  liet oude openbare-school-gebouw in Nispen ver-
kocht, en kreeg men daar twee nieuwe scholen: de St.Donatusschool voor

jongens en de St.Antoniusschool voor meisjes.
19()

186)   CARN, gemeenteraadsnotulen 28-12-1920.
187)   CARN. GB 1851 -1916. gemeenteraadsnotulen 28-12-1920 en 25-2-1921.
188)  CARN, 68 1851 -1916. gemeenteraadsnotulen 13-8-1921.
IN)  CARN. CB 1851-1916. gemeenteraadsnotulen 29-12-1921.
190

1   Herinnering aan mijne schootjaren,12.
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Er werden vanaf 1923 ook nieuwe katholieke scholen gesticht. Eiierzijds
hing dat samen met de groei van Roosendaal, anderzijds nog veel nieer
met de niening van de kerkbesturen die vonden dat het onderwijs paro-
chiaal moest worden opgezet, zeer tot schrik van de gemeenteraad, die

191zich gedwongen zag hieraan haar (financiele) medewerking te verlenen.
Iii een luttel aantal jaren werd het openbaar onderwijs daarna terugge-
drongeti tot een marginale positie.

Overzieht  61.     Soort   en  aantal  scholen   1900-1930.   de  jaren  waarin  de   situatie   onveranderd   bleef   zijn  niet
weergegeven.

par     01 03 06 11 14  16  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  30

opeiib. 10 2 3 4 4+4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1
bijz. 10 2 2 2 3 3 3 3+ +4 6 8 9 8  10  11  11

openb. mulo    1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
W5.mdo        1     2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2
lierh.school 1 2 5 4 3 3 4 4 4+ - -

zondagsschool 1 1 1- - - - - - - - - - - - -
bewaarschool 1 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 4+
tekenschool 11111111111111111

gfd.burgerav.
ichool ---11111--  ---
landb.winter-

ivoiidschool - - - - - -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ymm-- 222222222
Bron:   gemeenteverslagen

De deelname aan het onderwijs liet in deze jaren nog wel eens te wensen
over Schoolverzuim was een veelvoorkoniend euvel. Iii de correspondentie
van de commissie ter wering van het schoolverzuim troffen we tussen de
bewaardgebleven correspondentie van 1922-1924 nog dikke stapels  brie-
ven over dit onderwerp aan. De commissie gaf meestal alsnog toestem -
ming om de school te verzuimen. De meest voorkomende geaccepteerde
redenen hiertoe waren:  werk  op  het  land  of  in  het  huishouden,  oindat
men geen schoenen of kleding had, armoede en hoofdzeer 192

191 ) CARN. GB 1851-1916, gemeenteraadsnotulen 30-3-1922
192)   CARN, CB 1917-1935, commissie belast  met het toezicht  op het lager onderwijs, stuk  Iir.
138. ongeoorloofd verzuim
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Over de kwaliteit van het onderwijs valt niet veel met zekerlieid vast
te stellen. Wei is het duidelijk dat de gemiddelde klasse-grootte de norm
die daarvoor van overlieidswege was vastgesteld, til. niet meer dan 40
ki,ideren  per  klas, ruimschoots overtrof.  In  1930  werd  iii het verslag  over

het  lager onderwijs becij ferd  dat  het de aatistelling  van  11   extra  leer-
krachten zou vergen om de situatie op orde te brengen. hi het pre-advies

dat bij het verslag was gevoegd werd voorgesteld de situatie in verband
niet de financifle consequenties voorlopig maar zo te laten. De raad iiam

193dit advies ove[

6.2.1       'lit,ee    lycea

Het voortgezet onderwijs, dat iii 1907 al was uitgebreid  met  een  afde-
ling burgeravondschool verbonden aan de tekerischool. kreeg een iiieuwe
impuls iiiet de konist van twee scholen voor middelbaar onderwijs. (De
b,irgeravondschool  verdween  iii  1920)  In  1919  werden  planneii  geniaakt
voor de oprichtitig van twee lyc·ea, een voor jongens en een voor nieisjes.
Drie plannen liepen vrijwel parallel. Het 'Cenootschap Ons Brabant' ken-
de een afdeling West Brabaiit in Bergen op Zoom. De afdeling stelde zich
ten doel de onderwijsproblemen ilit de regio te bestuderen en zij legde al
voor de Eerste Wereldoorlog cotitacten met de Broeders van Oudenbosch.
die iii principe wei belatigstelling liadden voor de sticliting van een lyce-
uni. Een tweede gezelschap met kapelaan J.Batenburg en hankier Vv.Cilse
zocht al snel coiitact  met  Moller 'leiislotte wilden de zusters  der C:ongre-
gatie Itnitenten Recollectinnen van de Onbeviekte Ontvangenis van Maria
uit de Molenstraat  met hun rector J.v.Dorst een gymnasium voor meisjes
oprichteii ter vervanging van de bestaande kweekschool.19+

Er kwam courdinatie tussen deze drie gezelschappen tot stand mede

op grond van het grrucht dat er in Roosendaal een Rijks-HBS zou worden
opgericht. Daarbij Inoesten   nieningsverscliilleii   op een drietal terreinen
overwonnen worden. Op de eerste plaats over het wel of niet aansluititig
zoeken bij OMO. Vanuit het pragmatische argunient dat nien tegenover
de onderwijsinspectie sterk zou staan wanneer men zich bij OMO aan-
sloot, en dat daar bovendieii de administratieve besogiies eii de contacteii
met het ministerie iii goede handen zotideti zijn, viel het besluit tot aan-
sluiting

195

193
) CARN, GB 1917-1935. verzanirlde pre-adviezeii. nr. 6+0. verslagover het l.oinet bijbelic,-

relid pre-advies
194

)   Hm=hergen. Oper  geestdrift  en  berlogenheid.  85-91.
195

) Hoogbergen. a.w.,85-91.

222



Het al dan niet aaxistelle,1 .a,1 ee,1 geestelijke als rector was liet volgeii(le
struikelblok. Verheyeii had eeii uitgesproken voorkeur voor een geestelijke.

Die voorkeur stoelde op een clericalr pre-occupatie en op zijii onderwijs-
kiindige visie: een school 7$ imniers tiiet zozeer een itiriclitiiig van oii-

-10
derwijs dan wei van opvoedi,ig Moller blokkeerde die optie. De heer
A.vaii deii Hout werd de eerste rector van het Norberttislyceuni, terwijl
mevi A.Kuyer hooM werd van het Gertrudislycet,in. Het derde twistpunt.
sexe-gescheiden of gemengd onderwijs, werd door liet bisschoppelijk vcr-

197bod op coaducat ie opgelost.
Zo  ontstonden  twee  lycea:   een  voor  meisjes,  en  een  voor  joligens.  1-let

lerarenkorps gaf les aan bei(le scholen. Ii,n den Hout had de algeliele
leiding, de administratie en de coi·respotide,itie. A.Kiyer was slechts "be-
stutirster belast mcft de pedagogische aangelegeiihedeii".tOll ken dairie als
rectrix van een school waarami mannelijke leerkrachteii verbonden wareii
vond  Moller  oiigewenst. Aan beide lycea  werd  ee,i  a fdeling  voor  hatidels-

onderwijs verbondeti.
Twee lycea iii een stadje van twintigdiiizeiid itiwoiiers was eig veel. Hoe

kwain men aaIi zijii leerlingen? Het bestaande pensionaat van de zusters
en het Cotivict Saint Marie voor jongens leverden een groot aandeel. De
zusters leverden bovendien hun ITieisjes-MULO iii. Verder was voor het
Certrudislyceuni van veel belang de eigen busdieiist vaii en iiaar Breda
en  Bergen  op  Zoom.   I let meisjeslyceum betrok  tot  ver  na de oorlog zijii
leerlingen uit beide steden door deze zelf georganiseerde busverbinding
met voortdurend toeziclit door de zzisters. Treinverkeer gold ali gevaarlijk
voor de zedelijkheid.199 Noch in Breda, noch in Bergen op Zoom was
katholiek middelbaar onderwijs voor ineisjes aanwezig.

Het  Certrudisluceum werd tussen   1919  en 1945 bezoclit  door  1401
leerlingen.  Van  lien  kwani   17% uit Roosendaal,  10% uit Breda,  10%  uit
Bergen op Zooni,    en  19%  uit de regio. Bijiia de helft  vaii  de  leerlingen,
ruim 4+%, kwam uit de rest vaii Nederland en verbleef iii het pensio-
naat. 200

Van het Norbertuslyceum tiiag wordeii aangenomen dat ook hier maar
ee„ beperkt deel van de leerlingen uit Roosendaal alkomstig was.

1 ')  Van (:an. 50.jaar Ciertrudul,·reum. 16.
9.

) Hoogbergen. a.w.. 85-91.
198,

1  Vati Can. 50jaar fiertrudish·ceum. 18.
1(,9

)  Theunisse. 50j(mr.f'orbertuslrceum. 20.
2(}0

)  Hoogbergen, a.w., 91.
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6.2.2  Het lager beroeps- en nijverheidsonderivijs
De genieentelijke tekenschool,  die  in 1922 vanwege  de  wet  op  het  Nij-

verheidsonderwijs werd omgezet in een avondnijverheidsschool, voldeed
niet  meer  aan de eisen des tijds.  In 1922 telde de school 175 leerlingen,
die gedurende de zes wintermaanden les kregen. Overdag werkten ze bij
een baas, 's avonds kreeg men les van 6-9 uur De volledige opleiding
duurde vijf jaar Er was dringend behoefte aan een ambachtsschool.201

Al  in  1920  had men vanuit  de SDAP aangedrongen  op het sticliten  van
een dagnijverheidsschool.202 Bij de begrotingsbehandelingen voor 1921
werd deze vraag overgenomen door de R,K Gildenbond. Die aclitte niet
alleen op onderwijskundig gebied zo'n eigen school van belang

"maar bovendien is daar nog een zedelijk hooMstuk aan verbonden.
Meermalen heb ik als spoorwegman kunnen constateren welke grote
zedelijke gevaren de jongens lopen als ze naar Breda of Bergen op
Zoom gaan. Tial en handelingen die iii den trein worden uitgeslagen
of gebeuren. zijn mij niet mogelijk te beschrijven op zodanige wijze
dat deze voor de heren niet schokkend zou zijn. 203

Maar  pas  in  1926  kwam  na lang aandringen de vereniging 'R.KNijver-
heidsonderwijs voor Roosendaal en omstreken' van de grond. Zij vroeg
de gemeente om medewerking aan de stichting en instandliouding van
een R.KNijverheidsdag- en avondschool. Het gemeentebestuur vroeg ver-
schillende organisaties om hun advies. De plaatselijke comniissie van toe-
zicht  op het middelbaar onderwijs zag bezwaren:   er  was te weinig  geld
voor uitgetrokken, geld wat zeker nodig zou zijn gezien het feit dat er in
de omliggende steden concurrentie was en de school een confessionele
zou worden. Maar trok men voldoende geld uit, dan werd het te duui
Ze adviseerden negatief.

Het Bezuinigingscomitd was tegen op financiele gronden. 204 De Roos-
endaalse Bestuurdersbond liet weten bezwaar te hebben tegen de confes-
sionele signatuur De R.K.Middenstandsvereniging was niet tegen, maar
wilde  wel  dat  dan  de  ULO werd opgcheven:   op de beide lycea  kon  men
beter onderwijs volgen. Alleen de R.KCildenbond was onverbloemd
vdor In  maart   1927  gaf de gemeenteraad  toch de noodzakelijkheids-

205

20 1

)   RANB, archie f Kamer van Koophandel en Fabrieken in Westelijk Noord Brabant  1922-1979,
jaarverslagen 1922-1926.
2(e)  CARN, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 20-3-1920.
203)  CARN, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 28-12-1920.
2(H )  Het bezuinigingscomite was ern lokale politieke groepering die de belastingdruk probeerde
te verlagen en die vooral op de sympathie van de elite kori rekenen. Bij de opricliting (1925) werd
ze ondersteund door de families Van Cilse, van Loon. Tiebackx, v.d Biggelaar, Laane, v.Hasselt,
Schoonheyt, Vermunt. e.a.  (CARI\1  CB 1917-1935, rekest gevoegd bij pre-advies 228)
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verklaring af, maar met nadat men er zich van overtuigd had dat dit
geen financiele consequelities met zich niee zou brengen.

206

De kwaliteit van het onderwijs aan de gemeentelijke avondnijverheids-
school bleef slecht. De oorzaak werd liu gezoclit in te grote klassen en

20,een te groot aantal leerlingen uit de buitengemeeriteii.    Roosendaalse
leerlingen bezocliten in toenemende niate de ambachtsschool iii Bergen
op  Zoom.  In 1915 verzocht de geineente Bergen Op Zoolil al oni subsidie,
omdat ook on- eii ininvermogenden de nijverheidsschool daar bezochten.
Het verzoek werd afgewezen onidat men baiig was precedenten te schep-
pell.208 Later gitig  men evenwel tocli tot subsidi8ring  over  In   1929  ging
het  over  41,   iii  1931   al  over  51   leerliiigeti.20'    Er  weken  ook  leerlingen
uit naar Breda, gezien het feit dat inen ook aan de Bredase ambachts-
school eeii gemeentelijke bijdrage gaf. 210

Bezuinigiiigen  die  door  de  Rijksoverheid  eind 1932 werden opgelegd,
dreigden de gemeentelijke avondnijverlieidischool te halveren, en mogelijk
zelfs heleinaal  uit te schakelen. Onidat  dit  instituut  het  enige  was,  dat
Roosendaal had. besloot men naar den Haag te gaan orn met de minister
te praten. Dit had geen resultaat, en daarom werden de lessen verminderd
niet het bedrag van de bezuiniging. De gemeenteraad weigerde om die

211(f 2700,00) voor eigen rekening te nemen.
In  1932  werd de subsidieaanvrage  voor een dagnijverheidsschool  inge-

diend bij het ministerie van OKW Het ministerie wees de subsidieaanvraag
op formele gronden af, en schreef er meteen bij dat de toestand van 's
rijks kas het niet waarschijnlijk maakte dat de aanvraag in een van de
eerstkomende jaren goedgekeurd zou worden als ze opnieuw werd inge-
diend.212 In  1939  kwam tenslotte  de R.K lechnische School St.Joseph tot
stand, een twee-jarige dagopleiding aansluitend op het VCLO.

De NCB vroeg de gemeente   in 1931 medewerking   om te komen   tot
oprichting van een landbouwhuishoudcursus.213 Vanaf 1934 ging dit on-

derwijs van start. Er werd in principe .52 weken per jaar gedurende 10

205
)  CARN, CB 1917-1935, stukken gevoegd bij getneenteraadsnotulen 27-10-1926.

aa)   CARN, GB 1851 -1916. gemeenteraadsnotulen 15-3-1927.
207) CARN. CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 1928.

208) CARN. CB 1851-1916, gemeenteraadsnotulen 25-8-1915.
2()9 )  RANB, archief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Westelijk Noord Brabant
1922-1979, jaarverslagen 1929 en 1931
210) CARN. GB 1851-1916 en 1916-1935, gemeenterekeningen

211)  CARN. GB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 30-8-1932 en 29-12-1932
212)  CARN. GB 1917-1935, stukken betreffende het onderwijs, stuk nr 1076, brief 11-7-1933.
213

)  CARI\1, CB 1936-1975, gemeenteraadsnotulen 27-8-1931.
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uur per week les gegeven. De school was aantrekkelijk voor meisjes uit
de  boerenstand.  Ttissen  1932  en  1942  bezochten 231 leerlingen de scliool,
een betrekkelijk gering aantal. Sleclits vier daarvan hadden een andere
vooropleiding dan lagere scliool. Ze werden voor 70% uit de regio gere-

21+cniteerd.

Overzidit 62.  liet ciantal leerlingen der R.K. liuishoud- en industrieschool liaria
Ancilla onderverdeeld over verschillende studierichtingen en geografische herkom.st.

Jaar pnmaire (lag- en  later andere totaal afko,Ilstig

opl av. ctirsus Ainabilis opl aantal uit de
naaien en koke,1 leerl. regio

1939    80 120 200

19+0 172 248 420

19+2 21+ 255              --        --        469

1946 191 348                                            - -                         - -                         557

1955 179 161 242      72 654 52 (8%)

1956 186 168 259 290 903 69 (8%)

1961 309 612 421 254 1596  157 (10%)

1965 288 267 356 201 1112  176 (16%)

Bron:  jaarverslagen  voor het genieentebestuur

Crote aantalleti leerlinge,1 trok wel de R.K.Huishoud- en industrie-
school, een dagopleiding waarvoor door de Pius X Stichting (de (:athe-
chisten) een gemeentelijke noodzakelijkheidsverklaring werd aangevraagd

215
en  verkregeti.       In  septemlier  1939  werd  begontien  met  de  opleidingen.
Het nierendeel der leerlingen was liier afkomstig Uit Roosendaal zelf. Dui-
delijk is in de cijfers te zien dat in de stad Roosendaal de belangstelling
voor het huishoudonderwijs eercler aftiam dan in de omliggende dor-
pen.216 (overzicht 62)

Het landbouwwinteronderwijs en de landbouwvoorlichting waren vaiiaf
1898  tot 1919 cursorisch  door  de  NCB  in  de  wintermaanden  mtgevocrd.

21+
) (;ARN. (.8 19:16-1973. strik nr.787, Imidbouwcurs,is N(;B.

21,5

)  CARN, CB 1936 - 1975. I luisliouc 1- cw Indlistries<'llool " M:iria Ancilla" stuk nr. 811. brief d.d.
28-2-1938: boven(lien gemeenteraadsnotule,1 24-3-1938.
216)  CARN. (;B 1936-1975, stuk nr. 788. huislmid- en industriescliool van de caterliisten
1939-1943 en stuk wir.811. lillishoild- en ii,dustriescliool Maria Ancilla. Lit heide dossiers de
jaarverslagen.

226



De NCB bleef  dit  doen.  maar  in  1919  kwam  het  ook  tot  de  opric·hting

van een Landbo,iwwinterschool. Volgetis de statuten wareii de opricliters
de hereii Jac. Vos, Testers, Roebroek en Doggeii. De school was in217

principe bestetiid voor het hele bisdom Breda (Westelijk Noord Brabaiit
en Zeeland). Iiiaar oi,idat er al siwl to<·11 landbouwscholen kwanieti iii
Breda en Hulst. kwam er vati deze opzet weillig terecht. Het sc·hoolge-

bmiw was daar echter wei op gebouwd. eii blerf diente,igevolge alle jarrii
van haar bestaail veel te groot. en daarmee ook veel te dulli De school
koii sleclits bestaan dank zij de -zeker voor die tijd- oinvaiigrijke subsidies

van 8000-10.000 gtildeii per jaai:
218

Aa,1 de school werd 26 weken per jaar les gegeven. De opleiding duinle

ceii  jaar   In   1935  bezochten  54  leerlingen  dc·  school,   in   1940  was  dat
opgelopen tot 76. Hoeveel leerlingen uit Roosendail afkonistig wa, eii, eti
hoeveel uit de nabije regio. is onbekend. Wei werd in jaarverslageii iii
toenemelide niate gewezen op liet regionaal belang van de school. hi liet
jaarverslag  1937  werd die toeloop verklaard:   de  school  had een goede

naani, en boeren die de ople.iding gevolgd hadden, kondeii worden uit-
geselecteerd voor vestiging in de 3.0.Alder In de oorlogsjaren lag de
aarimelding bijna eens zo hoog als noriiiaal onidat velen op die manier
tewerkstelling in Duitsland traclitte te voorkonien. 219

6.2.3  Het handelsonderwijs
Zowel aan het Gertriidis- als aan het Norbertuslyceum was een afdeliiig

van de Middelbare Handelsdagschool verbonden. Op een onderbmiw van
twee jaren lyceuni werd twee jaar handelsonderwijs gegeven. Oindat het
aantal nieisjes dat deze vorm van oiiderwijs volgde te klein was, werd de
afdeling  aan het Gertrudislyceum   in   septcimber   1924   al   weer  gesloten.
Cemiddeld werdeti in het Interbellum verdeeld over de twee klassen van

het Norbertuslyceuni naiiwelijks 20 leerlitigen per jaar geteld.
22 )

6.2.4  Ilet buitengewc,on onderu,js
Eind 1930 reageerde de gemeenteraad positief op een verzoek  van  het

Instituut St. Louis van de broeders uit Oudenbosch om steun uit de ge-
nicentekas voor de stichting van een R.KSchool voor buitengewoon lager
onderwijs voor jongens. Er ging wel enige discussie aan dit beslilit vooraf.

217)   CARN. GB 1936-1975, R.KNIicklelliare liindbotiwxchool, clossier  13.5.
218) Marius Broos. a.li'. Bovendien CARN. GB 1917-1936 61  1937-1973, gemeenterekeningen.
219 )  CARN. CB 1936-1973. lanclbotiwwititercurs,issen  1935-1945. stuk lir. 727. jaarverslagen
ten behoeve van het genieentebestliur.

22()) RANB. archief  van  de  Kamer  van  Koophandel  eit  Fabriekeii  iii  Westelijk Noord Brabant

1922-1979. jaarverslagen 1922-19+0.
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De socialistische raadsfractie pleitte nl. voor de oprichting van twee
openbare scholen voor buitengewoon onderwijs, omdat daar dan ook
meisjes, protestanten en 'neutrale' kinderen naar toe zouden kunnen. Die
categorieen waren bij de voorgestelde opzet praktisch van deelname uit-
gesloten. In verband met de kosten besloot de raad om niet zeff een scliool
voor meisjes op te ricliten, maar liever te wacliten of er geen particuliere
mstelling zou komen om zoiets te doen. Mocht die niet komen. dan zou
men wacliten tot er voldoende aanmeldingen waren, voor men tot stich-
ting overging. En wat de jongensschool betrof meende men dat het voor
protestanten gemakkelijker was hun kinderen naar een R.Kschool te stu-
ren, dan het voor katholieken zou zijn hun kinderen naar een opeiibare
scliool te sturen, zelfs als daar slechts katholieke onderwijzers zouden
staan.221 De R.KBLO -school voor jongens  kwam  etz  en  het  zou  tot  1938
duren  voor er ten behoeve van meisjes ook een R.K BLO -school beschik-
baar was.

6.3 1945-1970: Verdere uitbmiw en differentiatie

lot ongeveer 1960 heerste er verder  rust aan het onderwijsfront. Nieuwe
ontwikkelingen in de zin van vergroting van het onderwijsaanbod deden
zich niet voo[ Wel werd de deelname aan onderwijs anders, dat wil zeggen
dat steeds meer kinderen steeds hogere opleidingen begonnen te volgen.
De   keuze   van het schooltype werd steeds minder   standgebonden:    ook
kinderen van arbeiders gingen naar de (M)ULO en middenstandszonen
en -dochters stroomden door naar het middelbaar onderwijs. Als gevolg
daarvan liep de belangstelling voor LTS en LHNO terug. De belangstel-
ling voor kostscholen liep ook terug: reden voor het convict St.Marie om
zijn poorten te sluiten.

In de zestiger jaren breidde Roosendaal zijn onderwijsaanbod nog uit
met een mytylschool   (1962)   en een LOM-school   (1963). Deze laatste
werd in 1969 uitgebreid met een afdeling voor voortgezet onderwijs.  Het
avondonderwijs en het onderwijs voor volwassenen kwam van de grond.
Het landbouwonderwijs verdween.

6.3.1  ibgingen om een UTS/MTS te krijgen
Al snel werd duidelijk dat de mogelijklieden om in Roosendaal een tech-

nische beroepsopleiding te volgen, veel te beperkt waren. Daarom werden
er pogingen ondernomen om een UTS op te richten. De gemeenteraad
gaf de noodzakelijkheidsverklaring  af in november  1954,  en in februari
221) CARI\1, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 17-10-1930.
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werd een aanvraag 0111 rijkssubsidie ingediend. Een jaar later liet het
nzinisterie weten dat er geen geld gevonden was oni de aaiivraag te ho-
noreren, maar dat volgend jaar opnieuw subsidie kon worden aange-
vraagd. Deze procedure herhaalde   zich   tot   en   met 1960 jaarlijks   met
hetzelfde resultaat. In 1960 kreeg Bergen  op  Zoom  de UTS toegewe-222

zen. waarna de pogingen voorlopig gestaakt werden. Tijdeiis deze hele
procedure werd, voor zover uit de stukken blijkt, aan het niinisterie geeii
specifieke informatie verstrekt, geen specifieke niotivatie aarigevoerd, en
werd er geen contact opgriiomen met provinciale of Haagse politici of

22:3atiibtenareii. Men volstond niet het 'kaal' iiidienen der aanvragen.
In  1967 werd de kwestie opnieuw actueel toen het  Overlegorgaan Regio

Roosendaal een werkgroep instelde die rapporteerde over het voortgezet
onderwijs. In het rapport werd sterk gepleit voor vestiging van een UTS
eti zo mogelijk  ook  een  HTS iii Roosendaal. hi januari  1968  werd   een
aanvraag ingediend bij het ministerie van onderwijs en wetenschappen
om  te worden opgenomen  in het scholenplan 1970-1971 -1972,  en  al  iii
oktober werd het antwoord ontvangen. Vestiging van een UTS in Roos-
endaal zou niet in overeenstemming zijn met een evenwichtig geheel aan
onderwijsvoorzieningen in de regio. Opnieuw een afwijzing dus, op basis
van het feit dat Bergen op Zoom al een UTS had en er voor twee scholeti
in de regio te weinig bestaansmogelijkheden zouden zijn.224

Het schoolbestuur ging in beroep tegen deze afwijzing en diende op-
nieuw een aanvraag  in voor opname  in het scholenplan 1972-1974.  Het
beroep  werd  in 1971 ongegrond verklaard.  In  1972  nam de Nederlandse
Katholieke Schoolraad Etten-Leur op als gewenste vestigingsplaats voor
een MTS 223 Opnieuw had de Roosendaalse poging geen succes gehad.
loch had men zich in tegenstelling tot de eerste poging, wel degelijk veel
nioeite getroost. De aarivragen   waren    zeer   steeds   goed   eii   uitvoerig   ge-

documenteerd, voorzien van alle mogelijke bijlagen en toeliclitingen. Ook
werden tal van personen en organisaties uit kringen van politiek, bestuur
onderwijsinspecties, werkgevers, enz. benaderd om de Roosendaalse be-

226
langen te behartigen.

2/)  CARN, CB 1936-1975. stuk nr. 8289, oprichting MTS 1955-1961, noodzakelijkheidsverkla-
ring 25-11 -1954, brieven 1-2-1955 en 30-1-1956, 29-1-1957 en 11-1-1958. 28-1-1958 en
3-1 -1959,29-1 -1959 en 24-12-1959,  12-1-1960.
22.3) C.ARN,GB 1936-1975, stuk nr. 8289, oprichting MTS 1955-1961.
22+

)  CARI\1, CB 1936-1975, stuk nr. 8288. oprichting AlTS 1968-1973, brieven 29-1-1968 eti
27-10-1968.
225

)  GARN. CB 1936-1975, stuk nr. 8288, oprichting MTS 1968-1973, brieven 18-11-1968 en
25-1-1971.
226)  CARN, GB 1936-1975, stuk nr. 8288, oprichting MTS 1968-1973
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De pogingen werden daarna voortgezet, inaar tot op vandaag hebben
ze gee,1 succes gehad.

6.3.2  Het verdwijnen van het landbouwonderwijs
De landbouwwintercursussen werden hervat  iii  1946.  nadat  ze  in  1940

waren stilgelegd. De sterk vernimderende toekomstperspectieven in de
landbouw verminderde ook het perspectief van de school, die te weinig
leerlingen   had  orii  vaii een goede toekomst verzekerd  te   zijn.   lot   1947
kende de scliool 46,1 leerjaa[ daarna werden het er twee. Daarmee steeg
het aantal leerlingeii van 54 naar 98.223

hi 1951 hadden zich inmiddels    40 oud-leerlingen gevestigd   in   de
N.O.lblder Pbgingen oni in dat jaar tot een eniigratiecursus te konieti.
faalden om niet nader genoemde redenen, maar een cursus Engels trok
veel belangstelling.228 Vanaf het midden vati de jaren vijftig begon het
|eer|ingenaantal terug te lopeti.

In   1958  werd de school omgezet   in een Middelbare Landbouwschool.
Het aantal leerlingen bleef evenwel teruglopen, ondanks pogingen oin de
school ook voor met-agrarifrs aantrekkelijk te maken. Dat resulteerde niet
in voldoende aantallen  leerlingen  en  in  1973  werd de school opgelieven.

229

6.3.3  De ontwikkelingen in het lager beroeps- en nijverheidsonderwils
Het aantal deelnemers aan het lager beroeps- en nijverlieidsonderwijs

was in vergelijking met het Interbellum sterk gestegen. Het lager beroeps-
onderwijs op de LTS was bestemd voor jongens, het nijverheidsonderwijs
voor meisjes. De ontwikkeling van deze beide schoolsoorten verliep lilet
gelijk. De belangstelling voor de ITS liep veel eerder en drastischer terug
dan die voor het lager nijverheidsonderwijs Hierin weerspiegelt zich de
denkwijze vaii cle Roosendaalse geizieenschap, die iii deze jaren veel ineer

belang bleef hechten aan eeti goede opleiding voor jongens, die er immers
later voor hun gezin de kost nice moesten verdierien. Meisjes werden ge-
acht na hun trouwen fiill-time huisvrouw te zijn. Hun opleiding diende
vooral als voorbereiding op het huisvrouw- en moederschap

In de hele periode 45-70 bleef het absolute aantal leerlingen op de LTS
gelijk. In feite was er dus sprake van een sterke relatieve achteruitgang
van de belangstelliiig voor dit type onderwijs, zeker wanneer men bedenkt
dat de school  in   1963  haar 2-klassige eigen onderbouw kreeg.   De  twee

227)   CARN. GB  1936-1975. stuk nr. 728. landbotiwwintercurgissen  19+6-195+. jaanerslagen
1946 en  19+7.
228

)  (.ARN. 1.-anclholiwwintercurs,issen 19+6-1953/54. dossier 728, jaan·erslag 19,51.
220

)   (..ARN. GB  19.36-1975, sttik nr.  135. R.K liddelbare Landbotiwschool, jaarverslagen.
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extra leerjaren zorgclen natuiirlijk een flinke uitl}reiding van het leerlin-
genaantal. De VCLO die tot dan toe als voorbereidend onderwijs naar

de  EIS  had  geftingeerd,  en  die  in  1963  juist  een  nieuw  pand  had  be-
tiokken, kreeg daardoor bijna zo goed als geen leerlingen mee[ De VCLO
voor jongens  zoii  in 1965 worden opgeheven.  In  1966  werd  aan  de  LTS
een ITO-afdelitig verbonden.

2, 3()

De leerliiigenaaritallen op de huishoudscholen liepen aanvankelijk nog
sterk op (overzicht 62)  In 1967 werd nog een noodzakelijkheidsverklaring
afgegeve,1 voor een tweede huishoudschool. De bestaande school en de
VCLO gingen samenwerken iii een scliolengemeeiischap 2:31

6.3.4  Het avondonderwijs en het o,iderwijs cum volwassenen
Omdat handelsdagonderwijs ook in deze jaren voor relatief weinig nien-

sen was weggelegd (gemiddeld tussen de 30 en 40 leerlingen per jaar)
werd  aan het St.Norbertuslyce,mi  vanaf  1950  eeti  handelsavondschool
met drie- en vijfjarige elli'Stis verbonden. Zij kreeg een toeneinend aantal

leerlingen. Vanaf  1960  was   er ook sprake   van een Katliolieke Midden-
standsavondschool, een particulier instituut.

In 1961 volgde de opricliting vaii  het  avond-lyceuiti, iii  1962  de avond-
ULO. Het avondlyceum kampte  met een gebrek  aan  leerlingen.  Iii  1967
werd het een dependance van de Bredase Avond HBS, liierdoor kon op-
lieffing worden voorkomen. 232

6.4 De verhouding tussen openbaar en katholieke onderwijs.

De verliouding tussen openbaar en bijzonder onderwijs was in het begin
van de eeuw niet bijzonder problematisch. Het openbaar onderwijs kwam
voor rekening van de gemeente, en deze hield het zo goedkoop mogelijk
Dit bleek telkenmale opnieuw wanneer er gesproken werd over de aan-
schaf van leermiddelen of meubilaix of wanneer er leerkrachten moesten
worden aangesteld. Het liefst waclitte men tot anderen (lees: congrega-

ties) het initiatief zouden nenien. De congregaties gaven tot de gelijkstel-

ling onderwijs op eigen kosten.

Na de gelijkstelling van het onderwijs veranderde deze situatie drastisch.
Alle onderwijs moest nu door de (genieentelijke) overheid betaald worden.
ledere bijzondere scli 001 kreeg automatisch het bedrag dat ook was uit-
gegeven aan openbaar onderwijs. Het was daarmee voor de gemeente

230)  CARN. CB 1936-1973, jaarverslagen genieente 1963-1970.
2:11 )  CARN, CB 1936-1975, genieentelijke jaarverslaget, 1965-1970.
2:12

)  CARN, CB 1936-1975, gemeentelijke jaarverslagen 1960-1970.
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meer dan ooit zaak geworden om het openbaar onderwijs zo goedkoop
mogelijk te houden. Op de (hooM)onderwijzers werd in die zin wei druk
uitgeoefend. Het bijzonder onderwijs klaagde tot ver in de eeuw veelvul-
dig over deze vorizi van zitinigheid. 233

Een  ander  punt van verschil  dat  na 1922 ontstond,  was  het  toelatiilgs-
beleid. Openbare scholen  mochten  geen  kinderen weigeren, bijzondere
scliolen wei. Bijzoiidere scholen nmaklen van dit gegeven gebruik door
leerli,igen die zicli vanwege huii gedrag, hun houding of hun intellectuele
prestaties oiiniogelijk maakten, van school te verwijderen. Zij inoeste,i
dan autoinatiscli terecht op de operibare school. Dat leidde vaak tot iii oeil
lijklieden. Er nioet 11 dat kader ooit in de zestiger jaren ttissen schole,i
zijii afgesproken dat nien tijde,is het schooljaar geen leerlingen aaii elkaar
11iocht 'overdoen'.23+ Maar dat daar niet altijd de hand aan gehouden
werd,  kon  men  nog  iii  1977  lezen,  toen  een  jongen  van  de  bijzondere
school werd verwijderd en de openbare school hein niet wilder toelaten
onidat dit tegen de afspraken was. Het kwam zelfs tot een kort geding,
waartia de gemeente de jongen toch op de openbare lagere school moest
toelaten.

Contacten tussen  de  onderwijzers  van  de openbare scholen  en  de  bij -
zondere scholen waren er nauwelijks. De hoofden van de openbare scholen

werden met uitgenodigd voor overleg in de Hoofdenkring. Dat was zo iII
het Interbellum, maar ook nog in de jaren zestig.

235

De scholen werden rooms katholiek in een tijd van militant katholicisme.
Het onderwijs vervulde daarin een belangrijke rol. Vanuit de R.KKerk en
de  geestelijkheid werd zware aandrang uitgeoefend  om de kinderen  kat -
holiek onderwijs te laten volgen. Dat leidde sonis tot pijnlijke taferelen.
\anaf de preekstoel in de St.Janskerk werd bijv. regelmatig verkondigd
dat openbaar onderwijs de regelreclite weg was naar de eeuwige verdoe-
menis. Dat gebeurde terwijl het hoofd der openbare school, de heer Cou-
mans, als parochiaan in de kerk aanwezig was.

236

Het onderwijs was de plaats waar waarden en normen werden overge-
dragen, waar nieuwe vanzelfsprekendheden werden geschapen. Het ka-
tholieke onderwijs zette zich daarom sterk af tegen het openbare. Het
idee een kind naar de openbare school sturen hoorde niet in een katholiek
op  te  komen: =Maar zoiets overwegen,  laat  staan  uitvoeren,  was  e.en  be-

233
) Interview Blijdenstein, hoofd van de openbare lagere school

2.N )   Interview Blijdensteiti.

2.35) Interview Blijdenstein.
2*

)  Interview Blijdenstein. voorval worcit ook venneld iii Hoe betandde  ik in Alliance, 6. Het gaat
dan over de dertiger jaren
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lediging vaii God en pastoor en Iiioest daaroin stretig veroordeeld wor-
den.-237

Openbaar onderwijs werd sterk iiiferieur geacht. vooral op niorele groti-
dell. Op diezelf(ie gronde,i werdeti religieuze onderwijzers superieur ge-
acht aa,i lekeri-oiiderwijzers.2.18 Maar inen vond het openbaar otiderwijs
ook qiia Iiiveaii oi,eitidig veel Ininder dan het bijzonder onderwijs. Broeder
Raymuiidus van de Fatima-school bijvoorbeeld sprak iii de vijftiger over
de opeiibare ULO als: "een zekere toeverlaat voor allen, ook onbegaaf-
deti. "230

Over kitidereti (lie Iiaar het ope,ibaar 011(lerwijs vertrokke,i, werd de-
tiigrerend  gesproketi,  dat  was alleitia:11 'HEMA-goed': Mele  Eimilers  Met
tfval. Ze waren zowel i,Itel|ectueel als irioreel afgesclireven. Uit de clag-
boeken vati broeder Raynmndus:

"Met de vader van Piet K had ik afgesproketi clat liij per een sep-
tember naar Ilet VCI.0 zou gami. Na enige weken veratiderde vader
K's plan. Hij deed hon naar de openbare ULO. Jamiiier voor de
jongen. Iii een katholiek miliell zou er mogelijk nog irts vati he„1
terecht gekomen zijn. Nu nioeten we het ergste vrezen. .24(1

of  over  eeii  gezakte:   "gee11 Iiood.....de openbare  ULO  had hem graag  als
telvee".241  Deze  situatie  was  rond  1970  nog  onveraiiderd.

§ 7. Het sociale vangnet

7.1  De aard van het sociale vangnet

Het sociale vangnet  is tussen  1900  en 1970 sterk veranderd.  Ro,id  1900
bestond liet nog overwegenci uit relatief eenvoudige eii ongedifferentieercle
lokale structuren. Het kleine Charitas zorgde voor anne zieken en bejaar-
den. THe door oiiderdom, ziekte, invaliditeit, weduwschap, werkloosheid
of andere oorzaken geen of onvoldoende inkomen had, kon terecht bij de
het Burgerlijk Armbestuuiz de St.Vincentiusvereniging, de St. Elisabethsve-
reniging of het Armbestuur der Diaconie. Al deze instituties werden door
lokale notabelen bestuurd, die geheel naar eigen opvattingen en ideetii
op eigen voorwaarden hielpen.
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1    40 j(zar  Fatiniasch,x,1.39. Het ritaat staat in de context van de vijftiger jaren.

2\8)  De Frimkrijker. De katholieke onderwij:ersopleiding, orgriniscitie en ideologie  1 JU- 1994.
2:W

)    40 Jaar  Fatimaschoot,  39.
2%'               ·)   Crciteerd m 40jaar F'atimaschoo/. 39. liet  citaal is gedateerd septeinber 1955
241

1 Ceriteerd uit het dagboek van Broeder Raymundus iii 40jaar t'atimaschoot. 39. Het citaat

is gedateerd septeniber  1961
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De algeinene opvatting uit die tijd was dat armoede. ziekte en gebrek

het gevolg wareii van onzedelijk leven, en dat de belioeftige dat dienten-
ge,·olge zelf kon oplossen door zijn levenswandel te verbeteren. Het lielpen

vaii ziekeii e,i ariiirii werd beschouwd als ren christelijke plicht. eeti werk
van barinhartighcid. De ar,iie of zieke zelf kon daaraan ecliter geeti enkel
reclit ontlenen. Arm'}esturei, en weldadigheidsverei,igingen vonden het
werken aan reii I}eter zedelijk levenspeil dikwijls van even groot of nog
groter belaiig dati het biede,i van concrete hulp

De genoemde  partictiliere  verrikigingen wareii ecliter rond  1900  feitelijk
al |a,ig niet meer iii staat om iii de groeiende behoefte aan hulp te voor-
zieii. Het genieriitebestitur had al etikele taken van de particuliere arm-
bestiireii overgei,ot,ie,i: voor ari]ie bejaardeil exi zieken die in Cliaritas
werdrii opgeiioiiieti werd eeti pensionprijs betaald, krankzinnigen werden
op kostrii vaii de ge,zieetite in eeii inricliting verpleegd, en er warmi ten
behoeve van de artiien twee ge,Iiretitelijke geneeslieren eii een vroedvrouw
aangestelci. Het waren dus vooral taken op het gebied van de volksge-
zondheicl die door de ge.meentelijke overlieid als eerste werdeii overgeno-
me I.

Langzaamaan Zoilden steecls meer taken worden overgenomen. Soms
gebetircle dat onidat de nood zo onivangrijk was dat de armbestureii die
niet meer alleen kolideli lenigeli, maar nog meer owdat er natiotiaal so-
ciale wetgeving ontstond. Het Burgerlijk Arnibestitur vervulde in Roosen-
daal hierbij een spilfunktie: sinds de invoeriiig van de Armenwet (1912)
werd haar betekeii,s steeds groter haar verwevenlieid met gemeentebe-
stuur eli gemeenteapparaat streds hechter

7.2. De St. incentitisverenigilig, de St.Elisabethsveretiigiiig. eii het Soci-
aal (iliaritatief (zentrutii

Rond de eeuwwisseling werd directe hitlp tiog bijna uitsluite,id vanuit
de partictiliere arineiizorg geboden. De belatigrijkste vereiiigingen op dat
gebied wareii   de   St.Vincentii,sveretiiging   en   de   vrotiwelijke  tegerihanger
daarvan,  de  St.Elihabethsvere,iigiiig.  lot   1921   waren die centraal  geor-
ganiseerd   in   de St.Jansparochie. daarna had iedere parochie zijn eigen
aMelizig.2+2  De  St.\inceiitiusvereniging hirlp altijd Hwt giften in natura.

Dat kon niet levensii,iddelen zijn, kleding, dekens, huisraad of aiidere
zaken. Verder werclen 'lieMewerken' gedaaii, die vooral tot doel hadden
de armc· op ee,i hoger bescliavizigspeil te lirengen. LieMewerkeii waren

242 )   (;AliN. archief St.\itic·entitisverel,iging. jaan·erslagen
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bijvoorbeeld het plaatsen vaii kinderen op school of bij een anil,achtsnian
om een vak te leren of het geven vati gratis godsdienstlessen aan ariIie

kinderen.  Het  was  de  St.\incentiusveretiiging  die  iii   1913 de eerste  R.K
lagere school voor arme Joiigetis bouwde. waaraan de broeders van Ou-
detiboscli  gratis les gaven.  (hi  1922  werd de school  aan de broeders over-
gedragen)24.1

Naarmate het accetit in de ii,ateriele hulpverlening ineer en meer bij
het Burgerlijk Ar,iibestuur kwam te liggen. verschoof de nadruk bij de
St.VinceIitiusverodging ineer in de ricliting van de andere activiteiten. Zo
werd   na   1920 bijv. tiiedewerkiiig   gegeven   aai,   de   benial,Iling   vati   de
R.K.Opetibare Leeszaal. e„ werdeii er clifnten uitgezonden naar Volksre-
traites. 24+

Soms werden ook initiatieveii vaii anderen overgenoirien. J. Ridders
riclitte  in   1927  het  coniitt  Kindervoeding  op.   Dat   had  tot   doel  in   de
wintermaanden warnie maaitijden te verstrekken aan arme kiiideren en
werklozen. Boeren, slagers en kruideiiiers gaven in natura. de zusters
kookten. De arme kinderen aten gezameiilijk, werklozen haalden liet eten
af. Na enkele jaren werd dit initiatief een onderafdeling van de St.\in-
centiusveretiiging.  Iii  1936  werden  op die manier op zes dagen  per  week
geiniddeld aan 306 kinderen per dag twee porties verstrekt. In  1937 ging
het over 322 kinderen.2+5

De bedeelde gezinnen werden  regelmatig  door  de  ledeti  vati  de  kincen -

tiusvereniging bezocht. Daarbij werd enerzijds gekeken en gecontroleerd
of steunverlening (nog) wel nodig was, maar er werd ook gecontroleerd
of de godsdienstige plichteii wel vervuld werden en of men aan het pa-
tronaatswerk deelnam:  7Wj werken daarin  nauw sainen  niet de eerwaarcle

geestelijklieid die ons van eventuele verzii,meti regelmatig op de hoogte
houdt. ,2+6

Naarmate de overheid via wetgeving steeds nieer taken op het terrein
van volkshuisvesting, werklozenzorg, pensioenverzekering, bejaarden- en
ziekenzorg overnam van de arnibesturen, werd de rol die de St.Vince,iti-
usvereniging op inaterieel gebied speelde. met name  na  1945  snel  klemer

Dat  gold  niet  voor  de iinniateriele taken. Die werden  vanaf 1952 -vooral
om subsidietechnische rede,ien- ondergebracht iii het Sociaal Charitatief

113) C.ARN. archief St.Vinientiusvereniging. jaaropgaven aan de biss(·hop 1900.1920.
214) CARN, archief St.Vincentiusvereniging. jaarverslagen aan de bisschop 1930-19:39
24: ) CARN. CB 1917-1936, stuk nr.6950, comitt kindervor(ling. brief 8-4- 1936. e,i: De (;ronct-
wet. 9-1 -37.
246)   (ARN. archief St.Vincentiusvereniging. jaaropgave aan de bisschop 1919.
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Centrum. Dat hield zich bezig met niaatschappelijk werk en buurt- en
wijkwerk in de verschillende parochie- en buurthuizen en patronaten. Het
maatschappelijk werk was geheel parocliieel opgezet, iedere parocliie had
zon eigen maaticliappelijk werkster

Het Sociaal Charitatief Centrum stelde zich zeer autonoom op eli gaf
de subsidierende genieentelijke overheid geen of Onvoldoende inziclit in
de activiteiten en financiiin, omdat men zich op het standpunt stelde dat
de gemeente slechts de middelen beschikbaar moest stellen. Men over-
schreed ook nieernialen de begroting omdat men zonder overleg niet sub-
sidiabele kosten maakte. Aanvankelijk King dit over kleinere, incidentele
bedragen, die achteraf dan toch door de genieente voor haar rekening
genomen werden. De verhoi,dingen verslechterden hierdoor snel.227

Nadat  iii  1970  een  politieke  niachtsverschuiving  had  plaatigevonderi.
wenste de genieente die situatie niet langer te continueren. Aanleiding
was een onstane sclizild   van   105.000  gtilden  ontstaan uit niet-goedge-
keurde begrotingsoverschrijdingen. die de gemeente niet meer wenste te
voldoen.  Het Sociaal Charitatief Centrtim  werd  per  1  januari  1972  geli-

quideerd. De maatschappelijk werkers werden zolang ondergebracht bij
de Sticliting Cezinszorg. Samen zouden  zij  vanaf 1972  het  'C:entri,m  voor
Maaischappelijke Dienstverlening Roosendaal en Onistreken' gaan vor-

248men.

7.3 Het Burgerlijk Armbestuur

De snel groeiende bevolking en het gebrek aan bestaansmiddelen deden
de armoede m ZO'n snel tempo toenemen dat de kassen van de kerkelijke
arnibesturen onvoldoende waren   om   de   nood   te   lenigen.   Manaf  1906
nioest  het gemeentebestuur bijspringen: via subsidie  aan het Burgerlijk
Armbestiiur werd een bedrag van 4432 gulden uitgekeerd, een bedrag
dat  in de daaropvolgende jaren opliep tot 10.479 gulden in 1913.24

In  1912  kwam  de  nieuwe  Ar,iienwet tot stand. Kenmerkend  voor  deze
wet was dat geprobeerd wordt de arme te verheffen tot een hoger maat-
schappelijk niveau. Het primaat van de armenzorg bleef evenwel bij de
kerken   en  het particulier initiatief,  maar  de  taak  vati de overheid veran -
derde wei.  ze werd van additioneel tot subsidiair De arme kreeg nog geen

227)   CARN. CB  1936-1975. dossier  11+46 Sociaal Charitatief (:entrum.
218)  CARN, GB 1936-1975. dossier 11+46. Sociaal (:haritatief ( ei,trum 1964-1972. Ook dossier
11+48. Centrum voor Maatschappelijke Dienstveriening 1972-1975.
2+9 ) CARN, CB 1851-1916, gemeenterekeningen 1905-1914.
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ftiiidanienteel reclit op stein, inaar het werd hem wei niogelijk gemaakt
zijn niaatschappelijke positie te verbetereii.

In verbatid met de wetswijziging werd het Burgerlijk Armbestuur in
1913 gereorganiseerd. Alie bestuurslecle,i werden vanaf die tijd benoenid
door het genieenteliestuur BSW betiocmderi de voorzitter de begroting
tiioest wordeii goedgeketird (loor de gemeeliteraad eii zotider toesteninii,16
vaii de raad kondeti 1),iiten de begrotitig 0,11 geen uitgave,1 IT,('er gedaaii
worden.2.w Daarniee werd het Burgerlijk Armbestuur in feite zodanig met
het getiirentebestiiur verbonden dat liet kon wordeii beschotiwd als de
uitvorritigsorganisatie vati het genieeiitelijk beleid iii deze.

Dat veraiiderde oiti,iiddellijk de geciragslij,1 ten aanzieti vati |let toeile-
ilielid aantal werklozeii.   hi   1914   werd   voor het eerst   eet,  gcmcentelijk
werkverscliaffingsproject opgezet e,1 i,itgevoerd. Daardoor koti eet, fors
aa,ital inensen de ga,ig Iiaar de diverse Arinbestureti bespaard blij veii,
terwijl liet gemeentehestii,ir een aantal lioogst noodzakelijke werkzaani-
liecleti koii laten verric·lite,1 tege,1 bodet,ilarieveti. Deze lijii w id door de
gemeelite doorgezet.

Het Burgerlijk Arinbest,iur kreeg iii de perioden dat er geen werkver-
scliaffingsprojecten liepen, steeds ineer te tiiaken met werklooslwidsvoor-
zieningen voor arbeiders. De armen kwaniell bovendien voor liet grootste
deel uit de arbeidersstand. De SDARvertegenwoordiging iii de gemeente-
raad stelde daaroni voor het Burgerlijk Arinbestuur uit te breiden met
twee werkliemersvertegenwoordigers. En hoewel Valketibiirg nieende dat
er gewaakt moest worden tegen de veronderstelling dat er enig recht op
bedeling zou kunnen bestaan, steunde hij het voorstel weI. 1-let werd aan-
genomeii, en Valkenburg zoii kort daarop benoemd worden als lid.251

Ondertussen kwanien er steeds nieer Rijksregelingen en wetten op het
sociale eii medische viak. zoals bijvoorbeeld werkverschaffing en werk-
loosheidsbestroding. volkshuisvesting. oudedagsvoorziening etc. De daar-
iilt voortvloeiende taken konden niet worden overgedragen aan liet (par-

tictiliere) Burgerlijk Armbestuuu maar moesten binnen liet mnbtelijk
apparaat worden uitgevoerd. Aanvankelijk waren daar geen speciale amb-
tenaren voor aangewezen, maar onder leiding van burgeineester Prillsell
kwam  in  1935 ter secretarie  de a fdeling Sociale Zaken  van de grond.  Het
uitvoeren van rijksregelingen en wetten en liet via liet Burgerlijk Arnibe-
stullr vooral materieel ondersteunen vati :irnien, zieken. weduwen en we-
zen. bejaarden en werklozen waren ecliter zaken die nauw aan elkaar
verwant waren en enige co8rdinatie vereisten. De toegenotiien werkdruk
2-w)  CARN. CB 1831 -1916. gemeenteraadsnot,ilen 26-6-1913.
231 )  CARN, CB 1917-1935. gemeenteraadsnotulen 27-2-192+.
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op het Btirgerlijk Armbestuur kon slechts worden opgelost door het geven

van anibtelijke ondersteuiiing Daarom fiingeerde de aMeling Sociale Za-
keli vanaf die tijd ook als administratief orgami van het Burgerlijk Arm -
bestuu[ 252

Als zodanig werd de afdelitig belast niet de voorbereiding en uitvoering
van de besluiten van het Burgerlijk Arnibest,iur en verriclitte zij al het
sociale e,i admmistratieve werk dat vereist werd voor het vervullen van
de taken van het Burgerlijk Armbestutic Bovendien was de afdeling belast
met alle ontvangsten en alle betalingen teri belioeve van liet Burgerlijk
Armbestuui en had ze het financifle belieer over alle bezittingen eti fond-
sen.  Daariiaast  was  de afdeling belast  met  de  uitvoering  van alle rijks-
regelingen op sociaal terreiti en alle overige door B&W op te dragen werk-
zaa,Iilie(len van sociale aard. In de afdeling waren dus alle benioeiingen
van zowel het Bi,rgerlijk Armbestuur als de geineente geconcentreerd.25:1

Iii  1946  werd  het regleinent veranderd.  Na het overlijden  van  de  voor-
zitter (1.Jhlkenbitrg, liet het Burgerlijk Armbestuur aan het geineentebe-
stiliir weteii dat men er prijs op zou stellen wanneer de wethmder van
Sociale Zaken tot zijn opvolger kon worden benoemd. Tegen deze vereni-
ging van functies bestond in hit gemeentebestuur geen bezwaa[ Het re-
glement werd toen aangepast in die zin dat er voortaan acht bestuursle-
den zouden worden betioenid door het gemeentebestuuiz waaronder de
wethouder van Sociale Zaken. Het Burgerlijk Armbestuur benoemde dan
vervolgens zelf zijn voorzitter Vanaf toen was het niet ongewoon dat de
wethouder voorzitter was van het Burgerlijk Armbestuu[254

Naarmate ecliter de wetgeving rondom sociale zaken toenam, liet aantal
armlastigen -ook al vanwege de groei van de genieente- sterk toenam en
daarniee ook het bedrag dat op de begroting nioest worden gereserveerd,
en de eisen waaraan het personeel moest voldoeii steeds specifieker wer-
den, ontstond binnen het gemeentelijk apparaat de belioefte om de af-
deli,ig Sociale Zaken los te Inakeii van de secretaric en er een zelfstandige
gerneentelijke dienst van te maken, met een eigen begroting en boekliou-
di,ig. met een rechtstreekse verantwoording aan BSW Tegelijkertijd zou
dan het Burgerlijk Armbestuur een meer eigentijds reglement moeten krij-
gen, en zou tot de instelling van een gemeentelijke commissie voor sociale
zaken moeten worden overgegaan. De gemeenteraad nam dit voorstel aan.

232 )  (;ARN. (;B 1917-1935. ge:,ieeliteraadstic,tulen 6-3-19;35.
233

)  CARN. CB  1936-1975. Regleine,it vati de Burgerlijke ltistelling voor Sociale Zorg.
2-,4 ) (;ARN. CB 1936 -1975, stilk nr. 6957. reglenieiit BA. 1913-1946. Ook gemeenteraadsnottilen
18-9-19+6. Op het nioinerit vati overlijclen van Valkenlitirg (voorzitter R.KCildentiond/KAB) was
wetlioucler SoZa. Aloerings. die Valkenburg ook al was opgevolgd als voorzitter van de KAB.
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Met  itigang  va,1  195+  werd  de  aMelitig  Sociale  Zakeii  mi,gevornid  toi
ee,1 getiieeiitelijke dietist voor Sociali· Zakeii. 1 let Burgerlijk Arizibestu,ir
werd omgevornid tot de Burgerlijke instelling voor Sociale Zorg te Roos-

255endaal eii Nispeti.
Beide itistelliiigen  futirtiotieerdeii  claania  verdei:  iii  1963  werd  ecliter

de Bijstandswet aa,igetionie,1. die aaii ircler Nederlands itigezete,ie die
iii(·t  zel f  iii  zijn  onderlic,tid  koii  vooizieti.  vatiaf  1965  het   ircht  op  c·e,1
minirriaal inkoineii gaf. Daarmee vervieleii de taken vati cle B,irgerlijke
Itistelling voor Sociale Zorg, e,1 de getiieetite l,esloot tc,t oplieffi,ig vati de
i,istelling. Maar er wareli tiog belangrijke eigeiidomnien. De l,orkwaarde
was  295.000  gulden.  maar m feite  lag cir waarde  211.000  gulden  hoger
Deze  werdeti  iii  1967,  toen  de  iiistelliiig  werd  opgeheve,i.  overgedrageii
ami de gemeente. De getrieentelijke dienst voor Sociali· 7.aken werd256

per 1 januari 1965 o,iigevorInd tot de ('.ei,ieetitelijk Sociale Dieiist.

7.3 Voor wie was het sociale vatigiiet beste,Iid?

Natiturlijk konit de vraag op wie er (lati arm wareii iii Roosetidaal eii
over hoeveel nienseii het ging. in principe kun je zegge,1 dat iedereen die
niet iii zijn ievensonderlioud kon voorzien arm was e,1 dus aaligewezer,
op hiilp vati anderen. Maar het spreekt voor zich dat het beeld van ar-
moede  rond   1900  een   lieel   aiider  was  dan   dat   rond   1970.   Rond  1900
wareii  de  mensen  totaal op ziclizel f aatigewezen:   men   moest  zel f  zorge,i
voor eeti inkomen dat volfloende was oni van te eten. zidi tr kleden, te
woneti, onderwijs te volgen, en orn een fitiaticiitle reserve op te bouweii
voor het geval meii werkloos, ziek, invalide, weduwe of bejaard werd.
Rond 1970 wareii er wettelijk gewaarborgde collectieve regelingen   dic
iedereen reclit gaven op erii goed onderwijs. een goede gezondlieidszorg.
een voldoende oudedagsvoorzieniiig en ern betaalbare woiiitig Wettelijke
regelingen ter zake werklooslieid. ziekte, itivaliditeit eii weduwschap ga-
ven reclit op (inkoinens)voorzieningeii en de Bijstandswet hielp iedereeti
die niet onder een van de vorige wetten viel iii geval van nood ami dat
wat tiodig was voor een mininiaal bestaan.

Naarniate de overhrid steeds nieer takeii ging overni·nieii werd  het  ta-
ketipakket van de armeiizorg als vangnet steeds minder brc'ed en steeds
klritie[ Dat laat zich uiteraard in de Roosendaalse situatie goe<1 terugviti-
den:   toen het onderwijs  in   1920 voor iedereen gratis  werd,  hield  de  be-

245)   (;AitN. (.8  1936-1975, sttik i,r. 6956. reglemetit  voor cir Burgerlijke instellijig voor Sociale
7.org  1953- 196+
2 'I, ) (;ARN. (;B 1936-1975. grliteenteraadsnot,ilen 27-10-1967.
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moeienis van de St.Vincentitisvereniging met scholing en opleiding Op: Ze

droegen hun school over aan het reguliere onderwijsapparaat. De medi-
sche kosten die de gemeente inoest maken voor de armenpraktijk, liepen
tussen   1900  en 19+0 sterk tenig vanwege   liet   feit dat mensen   zich   in
toenemende mate konden gaan verzekeren,   maar   pas  na   1941   met   de

invoering van de ziekenfondswetten kon de armenpraktijk opgelieven wor-
den oindat iederee,1 recht had op goede zorg. De kosten voor werklozen-
zorg liepen tell,g Iiaarinate de wetgeving op dat terrein verbeterde. De

AOW  zorgde  er  vana f  1946  voor dat bejaarden als categorie  uit  het  be-
delii,gspakket verclwetien. eii de Wed,iweii- en Wezenwet deed 111.IIl. het-

zelfde vatiaf  1960,  huursubsidie  maakte  goed  woneii  voor  iederceii  be-
taalbaan eliz.

Hit verschitiven van de zorg van particulier initiatief naar overlieidszorg
loste wel de individurle gevolgeii van het probleem op een andere iiianier
op iimar niet de probleniatiek zelf. Er bleven ineiiseii aangewezrn op het
sociale vangnet. i,iaar het is tiiet meer goed doenlijk oin vast te stellen
01,1 hoeveel personet, liet gitig. laat staan oin te bepalen in welke niate
zij van de sociale zekerlieid afhankelijk waren en bleven. Dat werd op
andere plaatseii  iii  tiationaal verband geregistreerd.

Wel is duidelijk dat het arizioedebegrip op ziclizelf veranderde: rond
1900 speelde armorde zich af ro,id het biologisch bestaatiSmininium. rond
1970 was daarhij ook het sofinal bestaansmini,zii,in iii de discussie be-
trokkeii.

§ 8. Samenvatting

Aa,1 het begi,i var, de twintigste eeuw was Roosendaal een sta,idensa-
nienleviiig. De standen orgaiiiseerden zich al vanaf het begin van de eeuw.
Vooral tussen ongeveer  1910  en 1920 ontstonden sterke, rooms-katholieke
standsorganisaties.  Na 1955 begonnen  die aan lokale invioed  en  macht

te verliezen, het eerst de organisaties van de middenstand, vervolgens de
organisaties van de arbeiders en boeren. Dat de boerenorganisaties bij
een afnemende economisclie en getalsniatige positie toch zo lang lokaal

een belatigrijke rol konden spelen, houdt verband met de specifieke soci-
aal-politieke  en sociaal-culturele structuur  van   Roosendaal.   Roxid   1970
was de Inaatscliappelijke rol van de statidsorganisaties uitgespeeld en was
de standenmaatschappij verdwenen.

De situatie van de volkshuisvesting was rond 1900 kwalitatief en kwan-
titatief slecht.  litssen  1900  e,11925  werd  die alleen slechte[ Ttissen  1925
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en  1945 werd de achterstand uit de eerste twee decerinia iIigelopen. zodat
grosso modo in de eerste heift vaii de ecuw de stijging vati het aaiital
inwoners werd bijgehouden door de stijgitig vaii het aantal woitinge,i. Ris
na 1945 steeg de Wotiingbouw  uit  boven de bevolkingsgroei.

lot  1920  bleef  de  volkshuisvestiiig  ii,   Rooseiidaal  volledig  reii  particu-
liere zaak. Daarna kwam het tot de oprichtitig vaii woningbouwcorpora-
ties. Het initiatief lag bij de socialisten. eii iii reactie daarop kwanien
twee R.K corporaties tot stand. De wotiingproduktie in de sociale sfeer
bleef tot  1945 zeer beperkt. Het geirieentebestuur  P: kte  z'Jii  verantwoor-
delijklieid in deze onvoldoende op. Meti wilde de partictiliere inarkt zo
weinig mogelijk verstoreii en men was bang voor de finailciele colisequen-
ties. Tenslotte vreesde men dat uitbreidiiig vali het aalital betaalbare ar-
beiderswoningen grote aantallen werklozeii tiit de regio zou aantrekketi.

Iii  19+1  werd  het  woningbezit  van de corporaties otidergebracht  iri  het
Cemeentelijk Wi}ningbouwbedrijf. Dat was daariia verder belast niet het
1}ouwen en exploiteren van de Roosendaalse soc·iale woiwigvoorraad. lot
1960 werd het bouwvoluine voor ongeveer 76% gel)ruikt voor sociale
woningbouw. Vaii de corporaties bleef alleeii St.Joseph -forineel- bestaan,
heide andere werden zoilder dat zij dit wistrii vati verdere activiteiten
tiitgesloten. In het midden van de zestiger jaren werden zowel St.Joseph
als de Sticliting Huisvesting Bejaarden weer betrokkeii bij de sociale wo-
ningbouw. De produktie   was   tot 1970 praktisch uitsluitend gericlit   op
gezinswoningen. Het percentage huurwoningen steeg tot ongeveer 60%
van de totale woningvoorraad.  Iii  1970  kwam  er een rinde  aan  de  kwan-
titatieve woningnood  die   de hele voorgaande  eeuw had gekenmerkt.

Een  woning was tussen  1900  en  1970 een scliaars  goed  iii  Roosendaal.
Dat maakte het mogelijk dat woningtoewijzing gebruikt werd als sociaal

en politiek druk- en disciplineringsmiddel. Eerst gebeurde dit door de
particuliere eigenaren, later ook door de woningcorporaties.  Na 1945 bleef
dit mechanisme ook bij het Cenieentelijk Woningbedrijf intact. dank zij
cumulatie en vervlecliting van fzincties tusseti KAB, 1 ningsticliting St.Jo-
seph en de wethouder c.q. de afdeling Sociale Zaken die de woningtoe-
wijzing regelde.  In 1975 veranderde  dat  door de itistelling  van  het  Cen-
traal Bureau Huisvesting.

De gezondheidstoestand van de bevolking verbeterde vooral tussen  1900
en   1945. Het sterftecijfer   liep   tot 1945 terug en bereikte daarna   een
stabiel niveau. Pieken in de sterfte veroorzaakt door epidemieen deden
zich  na  1945  niet  meer voor  De zuigelingensterfte daalde vooral  na  1920.
Het percentage levenloos geborenen bleef echter hoog.

241



De sterk verbeterde gezondlieidszorg eii de sterk verbeterde levensom-
staiidigheden deed tilet allee,1 liet sterftecijfer daleii, maar er werden ook
iwer   i,iensen oud. Vanaf 19+5 zette   het   proces   va,1   vergrijzitig   iii.   De

iiitratiitirale zorg wercl al si,el iia de reuwwisseling helatigrijk verbeterd
met de kt,inst vaii liet gasth,iis/ziekenlitiis (:haritas. De zorg was tot de
zieketifoi,dswet   iii   19+1 werd ingevoerd   niet voor iedereen even bereik-

baar:   fiiiancieel  (iraagkraclitigrii  kondeii er meer gebruik  van  niakeii.  Er
besti,ii(1(ii   iii   Roose,idaal   tot   1941   ee,i   aaiital   onderlitige  verzekeriiigeii

tegeti ziektek,steti.
Ii,oral  tia  19+5  trad ee,i differentiatie  op  tilisell  zorg  en  beliandelitig.

tussen zieketiverplegi,ig eli bejaardenverzorging. Dit ging gepaard tiiet ee,1

proc·es van professioiialiseritig. De voortsfhrijdeiide secularisatie veroor-
zaakte vatiaf  ongeveer  1950 reti tekort aan religeuze,1-verplegeiici  perso-
iieel. Dit leidde ertoe  dat  in  1968  de  (:ongregatie  (:liaritas  zich  terugtrok
als organisator va,1 cir iiitrarriurale zorg. Er kwaiii ee,1 nieuw ziekenhuis.
Bilitien de bejaarciriizorg werd de differentiatie verpleeg- eii verzorgiiigs-
huis  aa,igebrac·lit. De activiteiten  vaIi  de (:ongregatie werden overgeno-
inen  door eeii  tweetal  stic'lltillgell:  de  Sticliting  St.Itanciscitsziekeiihitis ell

de Stic·litilig (:liaritas.
De sitimtie in het onderwijs iii Roosetidaal is niet goed te besclirijve,1

als men Keen rek,·tiiiig houcit inet het feit dat er re„ aantal kostscholen

gevestigd wareii. 1)e leerliiigeii die (laar litin opleiditig genoten, waren
over het algenieeti ii,et uit Roosendaal zelf alkomstig. rii de daar aanwe-
zige of daarvoor 1,7 het levri, geroepe,i onderwijsvoorzieningen kwameri
dus iiiaar voor ce,i klein di·el tell goede aaii de Roosendaalse bevolking

Ro,id de eeitwwisseliiig was cle algeliele oiiderwijssituatie iii Roosendaal
veel  sle<·liter  clai,  griIiiddeld iii Brabant:  van alle kiiideren genoot slechts
oiigeveer 72% lager onderwys. De deelliatile v:iii Joilgens aail het lager
oliderwijs was g,'ritiger dm de van 1Iieisjes. Na de invoering van de wet
op het lager  otiderwijs  verbeterde  deze  situatie.   maar  er  blerf  tot   1925
sprake van een hoog verzmm. De kwaliteit vaii het lager onderwijs was

matig
li,t  1922  speelcle  het  opeiihaar  onderwijs  cen  belai,grijke  rol.  Eetiderde

tot de helft van dr jeugd was er op aangewezeii. Bijzonder Oilderwijs was
er voor gegoede 1,11rgerjotigens en voor praktisch alle meisjes. Na de ge-
lijkstelliiig in het otiderwijs kwam het Roosetidaaise o,iderwijs gelieel iii
liande,i van de R.KOnderwijscongregaties. Uitzo,ideri,igen vorindeii
sleclits de twee opetibare lagere scholeri en de Protestants-(:hristelijke
lagere school. \hiiaf deze tijd werd ope,ibaar onderwijs gezien als zowel
inoreel als ititellectiieel i,iff·rietir
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De l,tiitrii het lager onclerwijs nog aatiwezige on(lenvijsvoorzierii,igen
warei, bescheideti vati aarcl. eii over het algeineen bestenid voor jongens.
Whil  lict  1 LO eii 1 11« 1.0 -onclerwijs werd  rond  de eeuwwisselitig voor ruitii
80% door joilgetis  gel}ruik gei,iaakt. De tekenschool. later genieentelij ke
avoticlii,jverheidsscliocil.  gaf  tot  1939  oi,derwijs  van  zeer  wisselende  kwa-
liteit, ei, liad eet, n·gic,nale ftitic·tie. Thor dagi,ijverlieidsotiderwijs gingen
vana f  1920  vele jc,tigelis  liatir  Bergen  op  Zoom  eli  Brecla.

Het ov(·rig lager bc'roelise,ticlerwijs in Roose,idaal kwaiti laat tot staiid.
In 1919 giiig de laticlbouwwinterscliool vaii start. reti lagere I,art-titne
hemepsopleiclii,g Loor agrariers. De sclioc,1 trIde ee,1 1)es<'Iwid(·1, aa,ital
leerli,igen die vo(,r (·e,i belatigrijk decl Ilit (Ir regic, gerecritteerd werci '11.
Datzelfile  gold  koor  de  laii<11,01,whiiish<mcifurs,is  die  (·(·rst  in  193+  vati
(le  gro,id  kwa,11.  I let  huishoi,(1-  ell  hitilistrieoiiderwils  (1939)  1}er('ikte
grote aatitalleii  tiirisjrs  vooriia,11('lijk  uit  Rooseiiilaal.  111  19: 9  kwatti  de
anil}aclitsscliool vo ,r jongens vati de groiid.

hi  1919 verdween  dc·  hogere  bii,geravoticischool rii  kw: uwn  twc·e  lycea
tot staticl. Hun |eer|ii,geii rec·rtiterrdeii zij voornamelijk ilit de heide in-
tertiateli et, uit de (,111niddellijke of verdere onigeving. Voor het nieisjes-
lyceitni leverderi de zusters hui, 111eisjes-MLILO in.

Bi,itengewooii on(Irrwijs kwairi iii Rooseiidaal iii 19: 0 voor jonge,is, en
iii  1938  voor  iiwisjes  lot  staticl.

Het   sonale  vangnet  was  m   1900  tiog  grlic'el  lokaal  georgamserrd  e,1
gefinancierd.   Na  itivoering  vaii  (ir  nietiwe  Arnienwet   iii  1912  kwain  er
in sne| tempo een taakverdelitig tot stand tussen Burgerlijk Aimbest,Iur
en het atidere partwitlier mitiatief: het B.A. verzorgde vooral de iriateriole,
de anclere instellingen de ini,iiaterifle hiilpverleiiing. H,·t Burgerlijk Arm-
bestuur stond 011(ler ('otitrole van het getrieeritebestillic (lat de tekorten
vaii  het  Bi,rgerlijk Arnibestuur volledig Irioest  subsidiereti.  In  1935  werd
ter  secretarie  de  aMeling  Sociale Zaken opgericht.  clie  ftingeerde  als  uit-
voeretid en beleids,·oorbereideiid orgaan ten behoeve van het Burgerlijk
Arnibesturir levens werdeii daar alle andere gesubsidierrde of grpremi-
eercle   gcii,rentelijke   takeii   otidergebracht.   Iii   1954   werd   het   Burgerlijk
Arnibestuur onigevormd tot de 'Burgerlijke histellitig voor Socia|e Zorg
te Roosetidaal e„ Nispeii. De afdeling Sociale Zaken werd daarbij eeti
zelfstaiidige getiwe,itelijke dirtist. Na cir invoering vaii de Bijsta,idswet
werd de B,irgerlijke  instelling iii  1967 opgelieve,i.  Dr Ce,i,eentelijk Sociale
Dienst  die  in  1965  tot  stand  was  gekonien  nam  haar  taken  over

De itii,iiaterifle litilpverleiiing bleef grcoi,rentreerd l,ij de particriliere
i,istellingen.  Na  1950  koncleti  zij  van de steeds ruinier wordende hill)si-
diemogelijkhedei, profiteren. Dat leidde iii de jareii vijftig en zestig tot
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een toenemende professionalisering van liet werk. Uit de veelheid van
activiteiten ontwikkelden zich inaatschappelijk werk, gezinszorg, buurt-
huiswerk en wijk- eti opbouwwerk. Hiervoor werden aparte sticlitingen
gevorind. nainelijk de sticliting R.Khlaatschappelijke Cezinszorg en het
Sociaal Clwritatief Centnini. De sticliting voor gezinszorg kreeg rijkssub-
sidie eli werkte voor alle katliolieken in de hele stad. Het Sociaal Chari-
tatief (:entruni werd voor een decl betaald door de parocrhiele charitatieve
instellingen, en voor een decl tiit genieentelijke subsidies. Het werk was
parocliieel georganiseerd. Het centruni wenste autonoom en katlioliek te
blijven. Daarover ontstonden in de zestiger jaren in het kader van sub-
sidievoorschriftrii rii -toekenning wrijvingen en conflicten. Naar aanlei-
ding  vati  begrotiiigsoverschrijclingen  werd  de  stichtitig  per  1  jantiari  1972

geliquideerd. Haar activiteiten werden overgenomen door liet stedelijke
'(:riitrtiIn voor Maatschappelijke Dienstverlening voor Roosendaal en Oin-
streke,f.     waariti   ook  de   sticliti,ig voor gezinszorg werd ondergi'bracht.
De liietiwe sticlititig was tieutraal e,1 algrinreii van sigiiatuu[
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HOOFDSTUK VI

CULTURELE \ERHOUDINCEN EN INSTELLINCEN

§ 1. Inleiding

De dorpse sainenleviI,g was een natuurlijke, gesloten eetiheid die sterk
op zichzelf gericht was. Veranderi,ig werd niet nagestreefd. Ieder keiide
zilii plaats eti wist wat er van heni verwacht werd. Ceslacht Mi afkomst
(stand) bepaalden m hoge mate hoe iemands positie iii de sanietileviiig
er zoi uitzien en hoe hij zicli daar moest gedragen. Dat impliceerde dat
de verschillende staiiden in huil vrije tijd niet in gelijke mate en op ver-
schillende maniereti cultureel actief waren. De smaak en de culturele ac-
tiviteiten van de elite werden als superieur eii maatgevend beleefd. Cul-
tuar was gericht op het verwerven van een hoger beschavingspeil. Cultitur
en recreatie waren nog sterk met elkaar verstrengeld. Normen en waarden
werden daarentegen ontleend aan 66n gemeenschappelijk (religieus) ka-
der: in dit geval de leer van de R.K.Kerk. Veel ruinite voor afwijkende
meningen, houdingeii of gedragingen was er niet. Individualiteit en indi-
viduele ontplooiing kregeii weinig ruimte.

De kleinschalige dorpse samenleving had weinig expliciete culturele ver-
enigingen en voorzieningen. Voor zover die er wel waren, waren dat ver-
enigingen waarin vooral de hogere standen in besloten kring de eigen
(stands)identiteit met elkaar beleefden, versterkten en vormgaven. Lang-
zamerhand werd in Roosendaal het katholieke element daarizi van grote
betekenis. Het kunnen beschikken over voldoende vrije tijd eii voldoende
geld was een voorwaarde om cultureel actief te kunnen zijn. ledere stand
en iedere groep was zelf verantwoordelijk voor de financiering van alle
activiteiten en accommodaties. Subsidies van enige betekenis werden niet
gegeven. Dat plaatste de liogere standen als vanzelf in een bevoorreclite
positie.

De grootschalige stadssamenleving daarentegen is naar buiten gericht,
en gespitst op voortdurende verandering en vermeuwing. lemands af-
konist of stand is niet meer bepalend voor zijn positie in de samerileving
De sanienleving kent sterk egalitaire tendensen. Een gezamenlijk religieus
of ideologisch kader ontbreekt.

De stad kent ook een groot scala aan culturele en recreatieve vereni-
gingen en voorzieningen, waarin niet meer de beleving en versterking van
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de collectieve identiteit. inaar jitist de OiltploOiing eli ontwikkelmg van
het  indiviclu  beoc,gcl  wordt.  Veretiigitigen  en  voorzwmngen  staan  iii  prin-
cipe  open   voor  ic·dereen.   Religieuze of ideologische overtuigiiig speeIt
(laarbij Keen ei,kele rol vati beteketiis irieer. De c,ilturele sector is eeli
overheidszorg gewordeti. eli oii,vat met alleen 111eer de cultuur iii eligere
ziti. niaar ook sport. n·creatie cii verinaak. Zowel geografische als soc·iale
si,reiding vaii liet ctiltureel eii recreatief aatibod (lilet alle daarbijhorende
acconiniodaties e,1 vc,orzieiiitigeii) werd tot l,eleidstiitgangspiint.

in dit hoofdstilk ztilleii we kijkrii liaar het ctilturele tratisforniatieproccs
iii Roosendaal. Daarbij probereti we vrageii te brantwoordeti :ils: Hoe
zag het culturele levi·ii iii Roosei,claal rruit? Was dat voor de verscliilletide

statiden en gro(·P<.,iiigeii erg v(·rscliilletid? Kon iedereeii er aaii deeltie-
illetip Speeldeii kerk en geestelijkheid een grote rol? Waren er al vroeg
ctilt,ire|e vc,orzic'tiitigeii cn ac·coilitilodaties? Voor wie waren die bestentdY
Iloe wercic'11 die grfi,latic·iercl? Kirgcii de 'lagere standeii' toegatig tot dc.
ac<·0111111odatips ('11 voorziellii,ge,1 vaii de "liogere standen" of kregeti ze
huii eigen voc,rz.wmiigen? Ciiig clat geinakkelijkY Watineer gebeurde dat
dan? enz.

4 2. De kerk als  Goriaal-culturete factor

Iii Bral}aiit werd iii de eerste clec·ennia van de ecuw de katlioliekc· zi,il
opgrbouwd. Dr kerk. tot dal, toe voornamelijk actic·f op religieus gebie(1

werd daaniiee ook eeti sociaal-culturele factor vati belatig. Het 1111(·rhel-
luni was vooral cle tijd van het 'Rijke Rooinsche 1.eveii'. Atidersdetike,icirii
werdeii uitge<laagd door niassale inanifestaties. toogdagen eii demotistra-
ties. alles mit vA·el vertooli van viaggeil. vaatidels, olit(Ic·liten eli proc·essirs.
Naar binneii toe streefde nien er iraar alle katlic,lieke,i te veretiigen iii 'de
katholieke orgaiiisatie' Er otitstond pen fijntilazig lietwerk van orgatiisa-
ties op sociaal-economisch. sociaal. politiek fii c·,i|ttireel gebiecl clat liet
hele dagelijkse leveii onivatte rii otider leiditig stotid van de cler,is. Dori
van het lielf· tietwerk was het over(irageti vaii katliolieke nornieii ('ii waar-
den. het oiitwikkeleti vaii ee,1 katliolieke nie,italitrit, ren katliolieke ho it-

clitig en  ee,1  katholieke  gedragscocle.  kortom: een katholieke sanietili·ving
waarin de defitiieritig van wat 'katlioliek' was, wercl opgedragen (·,i over-
gelaten aan de cirrus.

Socialisatie en sc,ciale coi,trole sperldri, daarbij reti belangrijke rc,1. Ki,1-
clereii werdrii vaiiaf litin kleutertijd ami het katholiek oiiderwijs toever-

trouwd. dat nie,·,ital door religwuzet, grgeven werd. In hun vrije tijd giti-
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ge,i ze imar R.K. standsgel}oriden jeligdvere,iigingen, patronate,1 en clubs.
die lieel vaak wider leiding stonden van  religieitzen of 011(lerwijzers. Vol-
wassenen vervulden niet alleen hun godsdietistige plichteii. niaar waren
ook lid van R.K (stands)organisaties. van R.K verenigiIigen op liet gebied
van vrije tijd, waren aangewezeii op R.K sociale instelliiigen. zij woondeii
iii huizen van R.K.woningcorporaties. wareii verzekerd bij R.K.verzeke-

ringsniaatschappijeii, luisterden naar cle KRO. steitidei) iii ieder geval op
ren R.Kpartij, lazen een katliolieke krant. eiiz.

Het lotale netwerk opereerde permatietit onder leiding vaii de clerris.
De 'geestelijk adviseur' werd door de bisschop aan alle vereniginge,i toe-
gewezeii en zoiider zijn i,isternining of goedkeuring koii er niets gel)etirt'Ii.
De katholieke orgatiisaties hielden zidi uiteraard strikt aaii katholieke i,or-
11ien. eii de zorg voor de moraal en de goede zeden was altijd huii eerste
en voornaamste zorg. lii dat kader werd bijv. de onigatig tussen de sereii
sterk beperkt en aan st, ingelite regels gel}oiideii, was 'moderi, en werelds
vermaak' welhaast synonie111 inet 'di,ivels vermaak' en waren de inter-

itie,iselijke verliotiditigen vastgelegd in een streng patriardwal eli hierar-
chisch model. De rol van de vrouw was beperkt tot die van dienencle
echtgenote en nioeder. Zij zorgde tlillis voor eet, waI'In eli veilig nest.
waarin man en kinderen bescherind en afgeschermd wei-den vaii eeii bui-
teriwereld Waarin -zo was Inell overtuigd- de zedeti steeds Illeer verwil-
derden.

Met retraites en alle 111ogelijke vormen vaii apostolaat werkte men aan

de disciplinering van de gelovigen. Contact met andersdenketiden werd
waar mogelijk verboden. Socialisnie, coirimunisnie, otigebreideld materia-
lisIne, kapitalisme en soinmige vorizien van liberalisitie werden te vuur
e,1 te zwaard bestreden. Tegelijk werd het eigen gelijk en het eigen sa-
nienlevingsmodel, een corporatistisch model waarin het subsidiariteitsbe-
ginsel een grote rol speel(le, met een grote missioneringsdrang aa,1 de
inati  gebracht.  Daar  waar de  overtuigiiigskracht  tekortschoot,  werdeii  so-
ciale coritrole en sociale Uitsluiting geaccepteerde en veel gebruikle niid-
delen.

Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen weI de massale toogdagen en
de triomfalistische retoriek, nwar zeker niet de metitaliteit, niet het aloni-
vattende netwerk, niet de clericale (1017111iantie. Ilitegendeel, nieii streeMe
er naar oni een zodanige (machts)positie iii de saineiileving iii te gaan
nemen. dat men de eigen opvattingen algenieeti geldend kon niaken. hi
het midden vaii de vijftiger jaren kwam de zuil onder druk te staan. om
tenslotte in de loop van de jaren zestig af te gaan brokkele,i.
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Iii Roosendaal. een overwegend katholieke gemeente, speelden kerk en
geloof een uitermate belangrijke rol. Het anti-moderne, katholieke ge-
dachtengoed sloot voor een groot deel perfect aan bij liet al bestaande,
sterk traditiotieel eIi standsbewziste gedachtengoed, al moet hierbij meteeii
opgemerkt wordefi dat dit gedachtengoed erg ongelijk over de verscliil-
lende standeii was verdeeld. Het was in de hogere regionen zeer goed,
en   in   de  lagere   regioiien   zeer  sleclit   vertegenwoordigcl

Roosendaal was aan het begin van de eeuw nog niet 'rooms', al was
een deel van de elite zeer katlioliek. Maar katholiciteit werd nog niet
gezien en gebruikt als eeI, kwaliteit waaraan men morele superioriteit kon
ontleiien, als organiserend principe of als uitsluitingsgrond. Dat zou het
tussen  1900  en   1925  wei gaan worden.

Roosendaal beschikte over een uitgebreid netwerk van kloosters, kerkeri
en religieuzen, die een seala aan sociale en culturele activiteiten gingen
verzorgen.   Rond 1900 waren  er: de parochiekerk  te  Nispen. de St.Jan-
sparochie die door de Norbertijnen werd verzorgd, de kerk van de Re-
deinptoristen aan de Kade die Keen eigenlijke parochiekerk was maar
waar men toch actief was op het gebied Vall de zielzorg, de zusters aan
de Molenstraat die met het 'R.KCenootschap tot opvoeding te Roosen-
daal' actief waren in het onderwijs en die een kostschool voor meisjes
haddeii, het Convict St.Louis -dat veel kleiner was- met de broeders van
St.Louis die het onderwijs aan welgestelde burgerjongens verzorgden en
ook een kostschool in starid hielden, de zusters Penitenten-Recollectinnen
die vanaf 1905 vanuit hun klooster aan de Charitasstraat niet alleen het
gastliuis bestierden maar die daar ook hiin (inter)nationale hoofdvestiging
haddeii, en tenslotte het Wooster met seminarie van de paters van Mill
Hill.  Bij de volkstelling  van   1909 telden alleen  al de diverse kloosters
samen ruim 300 religieuzen.

Vanaf 1929 waren in Roosendaal bovendien   de   Cathechisten   van   de
Eucliaristische Kruistoclit actief,  die zich naast het leidinggeven  aan  het
werk van de Katholieke Actie ook daadwerkelijk bezigliielden met sociaal
werk in achterstandswijken, vormings- en jeugdwerk vooral gericlit op
fabrieks- en arbeidersmeisjes, het geven van moedercursussen, het leveren
van een woninginspectrice aan de vooroorlogse corporatie St.Joseph, het
oprichten en instandhouden van de Huishoud- en industrieschool en later
de Mater Amabilisschool, het opzetten van gezinszorg, wijkwerk en maat-
schappelijk werk enz.

In de loop van de volgende jaren werd het netwerk van parochiekerken
uitgebreid tot tien stuks. Naast de St.Jansparochie, de kerk van de Re-
demptoristen en de parochie te Nispen kwamen er de parochies van
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St.Antonius (1904), St.Cornelius (1918). St.Joseph (1924), H.Hart
(1934), Onze Lieve Vrouw van Fatima (1952), H.Kruis (1960) en Moeder

Gods  (1965).
ledere parochie had een pastoor en twee of drie kapelaans. Iedere pa-

rochie  had zijn eigen kerkbestutir.  Tot  1916. het moment waarop  de  bis-
schop van Breda besloot tot oprichting van de St.Corneliusparochie, had
Rooseiidaal sleclits 6611 St.Vinceiititisvereniging, namelijk die van de
St.Jansparochie. Daarna had iedere parochie zijn eigen parochiitle St.Vin-
centiusvereniging, die tegelijk optrad  als   armbestuur.  Vanaf   1922/1923
had iedere parochie ook zijn eigen SChoolbestuur. In een aantal parochies
was  het   kerkbestitur  tevens  sclioolbestuiir   (Cornelius, Antonitis). ledere

parochie had zijn eigen scliool of scholeii waariii de parochiegeestelijken
het  godsdienstoi,derriclit  verzorgden.

Daarnaast had iedere parochie zijn buitenschoolse opvatig: het netwerk
van katholieke jeugdverenigingen. Daaronder waren bijvoorbeeld diverse
toiieel- en niuziekverenigingen, de jongens- en meisjesafdelingen van de.
H.Familie, de Katholieke Verkenners, de Cidsen, Jong Nederland, de Jonge
Wacht, de Jonge Werkman en andere parochiBle standsgroeperingen. Ie-
dere groepering was Ineer of minder standsgebonden en kwam dus niet
in iedere parochie  voor.  Alle parochies hadden  voor  1945  bovendien  een

patronaat voor jongens en een congregatie voor meisjes. Daarna bleven
de patronaten bestaan, maar verdwenen de congregaties. Nieuwe paro-
chies kregen weI eigen accomodaties voor de jeugd, maar de naam pa-
tronaat werd daarvoor niet meer gebruikt.

Verder had iedere parochie naast een of meer zangkoren en een Mis-
sie-comit6 ook een aantal religieuze broederschappen zoals bijvoorbeeld

de Aartsbroederschap van de H.Familie, de Broederschap van de H.An-
tonius van Padua, het Marialegioen. de Derde orde van St.Franciscus. de

Broederschap van de Pieterspenning, de Broederschap van het Scapulier
of de Broederschap van de Zalige Dood.1

Rond  1900  was de zielzorg (belioudens  die in Nispen en enkele delen
van het buitengebied die onder de Wouwse parochie vielen) geheel in
handen van de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo en de Redemp-
toristen. Zij opereerden onder verantwoordelijkheid en voor rekening van
hun eigen kloosterorganisatie. Vanuit hun twee kerken verzorgden zij de

zielzorg  voor ruim 12.000 mwoners. De bisschop van Breda besloot  iII

' )   CARN, documentatiemap parochies.  Ook verspreid in: 50 jaar  SLJosephparochie  1924-1974.
Honderdvijftig jaar Stjan, meer dan steen; 50 jaar H.Hartparochie, geschiedenis van de H.Hart-
parochie th Roosendaal, Roosendaal en de paters in 75jaar 6'rondwet; CARN, archief St„Antonius-

parochie, CARN, archief St.Comeliusparochie.
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1903.1916,  1922.1933.  1950.1958  en  1962   tot het stichten  van  mei-
we parochies.

Deze besluiten kimiien tilet los worden gezien vaii de bisschoppelijke
wens om meer eigen priesters in het bisdoni te plaatsen. Onidat de Re-
cleniptoristenkerk officieel geen parochie was. vielen Iiageiioeg alle Roos-
endaalse ingezete,En wider de St.Jansparocliie. De parochies van St.Ati-
tonitis en St.Cori,elius kwaniell als centrumparochie tot staiid door
afscheiding vati de St.Jazisparocliie. De otiderhandelingen en gesprekketi
hierover zijn nioeizaam verlopen. Meermalen werd de St.Jansparochie er-
van besilitildigd geen medewerking aan de vorming van de nieuwe pa-
rochie te willen verleneii. of alleen niaar bereid te zijn armlastige gedeel-
tell vall de parochie af te staan. Bij de vorming van de St.Joseph- en cle
H.Hartparocliic was dat 1,1 veel mindere mate aan de orde. omciat er
torn iiaast de kleinc· 'gretiscorrecties vooral stadsuitbreidingsgebieden
wei deii verdeeld.

iii  1935  was  het  aa,ital  iIiwotiers van Roosendaal (excl. Nispen  en  het
deel dat tot de Wouwse parochie behoorde) ongeveer 23.000, een royale
verdubbeling  ten  opziclite   van   1900.   Het aai,tal parochies was echter
gestegen van twee tot zes. De geniiddelde parochieonivang daalde daar-
mee van ruim zes- naar iets niinder dan vierduizeiid zielen, terwijl de
kerkdichtheid' iii het centruin wei erg lioog geworden was. Daarmee was

de invloed vaii de kloosterorden flink teruggedrongen ten gzinste van de
bisschop. Dat was bovendien ook nog op een andere manier gebeurd. In
1925 werd pastoor van Mierlo van de St.Josephparochie benoemd tot
deken van liet Dekenaat Roosendaal als opvolger van de Norbertijii Si-
ardus de Croot, deken/pastoor van de St.Jan. Van Mierlo zou die ftinctie
lot 1966 blijven beklede„.2

Aa,i het eind van de otiderzoeksperiode werden bij de reorganisatie die
volgde op het KASKI-rapport (1969) iii de bintienstad eexi tweetal kerken
van liet bisdoni afgebroken: de St«Antonitis- en de St.Corneliuskerk. In het
centruin werd de zielzorg toen weer grotendeels uitgevoerd door de Redemp-
toristeii iii hun 'paterskerk' eii de Norbertijneii die nog steeds de St.Janspa-
rocliie benianden.   De Norbertijtien droegen  in  1980  hun  kerk  over  ami  het
biscloin Breda onidat zij geet, pastores meer bescliikbaar hadden.'

Waren  er  in  1900  iii totaal zestien 'dienstdoende geestelijken' verspreid
over twee parochies+.  dat  is otigeveer ren voor elke 857  inwoners. iii  1968
waren er tien parochies niet ongeveer veertig parochiegeestelijken. Daar-

1 )  50 jacir St.Jusephparochie  1424- 1974.
9 De Stem. 28-2-1980.
+) CARN. CB 1831-1916. gemeenteverslag 1900.
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ilaast waren ilog twilltig rectorell. aa|Inoezmliers, godsdienstleraren en
moderatoren werkzaain, dat is iii totaal een geestelijke op 765 iiiwotierss'.
in de tussenliggende periode was liet aantal beschikbare katholieke gees-
telijken zeker groter:  in  1900  was  de  opliouw  vati  de  verzziilde  saizietile-
viiig  initiiers  nog  iii  de  beginfase,  eti  iii 1970 begon het tekort aaii pries-
ters e„ religieuzen al weei· nijpe,id te worden. Daarbij koii,t tiog dat het
percentage  iiiet-katliolieke,i  oiicler  de  hevolkitig  m  1970  groter  was  dait
m 1900.

§ 3.1900- 1920. Roosendacil wordt Rooms

3.1  Rond 1900: o,itspan,ii,ig eii cultuur iii besloten kni,g

Rond de eeuwwisseling speelde het culturele leveii vaii Rooseiidaal zich
voornamelijk af in de 'Socifteiten', waar b,irgers van gelijke staiid en
gelijke gezitidlieid elkaar kofideii oiitiiioeteil oiii zich te otitspai,iieii of oni
in inforniele sfeer zaken met elkaar te regelen. De lagere standen kenden

dergelijke ontmoetingsplaatsen niet, de middenstanden poogden aanslui-
ting te vinden bij de hogere. Van enige kerkelijke bemoeiews met de so-
cieteiten was geen sprake.

De oudste sociEteiten waren mitstaan rondom harmoniegezelschappen,
waar men op actieve wijze symphoniemuziek, zang, en toneel beoefende.
Het actief beoefenen van kiinst gold in die tijd als een vali de incest
verheven cultuurvormen waardoor de beschaafde burger zich kon oiider-
scheiden.  Door  het  organiseren  van  allerlei uitvoeriiigen wilde  nien  aaii
leden (uitsluitend mannen) en verwailten in een besloten sfeer een aan-

genmne verpozing bezorgen. Daartoe had iedere socifteit de beschikking
over een zaal, die sonis iii eigendoni was, en soms verbonden aan een
herberg of caft. Aan concentratie van activiteiten en accommodatic werd
niet gedacht. daarvoor was het standsverschil, of zelfs het verscliil tussen
bepaalde familiegroepen te groot.6 Zo ontstonden verschillende kernen,
waaromheen het culturele en vrijetijdsleven zich afspeelde.

Deze societeiten kregen het aan het einde van de eeuw iii toerieniende
mate moeilijk. Enerzijds hadden ze verl concurre,itie te ducliteii van
nieuw opkomende vormen vati verniaak: sport, fietseti. wielreilnen. dan-
sen, film enz. Atiderzijds waren de lagere statideti, die aa,ivankelijk lioch
over vrije tijd. noch over niiddelen hadden beschikt om aan et,ig cidtureel

5) KASKI. 1968,23.
6)   Buijse,1. De harmonieen en het Roosend(wise muziekleren, 43.
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leven deel te nemen, nieuwkoniers op dat terrein. Hun komst bracht de
erg standsgevoelige sociaal-culturele ordening in de problemen. Bovendien
was er een andere bela,igrijke nieuwkonier op de markt: de R.K Kerk
die zicli met liaar organisaties op alle katholieken, dus ook op de lagere
statiden riclitten. Voorlopig  leidde dat ecliter  tot liet ontstaan  van  inter
sociaal dan cultureel getinte organisaties. al was de grens daartussen niet
altijd sclierp te trekkell.

Roosendaal kende iii  1900 een tweetal socuteiteii, til.  'De Unie' Mi  '\'lijt
e,i Volharding'. De oiidste soc.ieteit, De Unie. was oorspronkelijk uitsilli-
tend bedoeld voor de liogere standen, maar telde inmiddels ook veel ledei,
tiit de niiddengroepeii. Bovetidien kon men ongeacht politieke of religietize
overtuiging lid zijn Daardoor voelde een aantal leden uit de hogere kri,i-
gen er zich niet ineer eclit thiliS. Pogingen om een sociitteit uitsluitriid
ten behoeve van de hoogste R.KE kringen op de bemi te houden, hadden
ecliter  niet  het  verciwijtien  van  sociiteit  'De  Bilrgerkring'  iii  1897  schip-
bri'uk geleden.

De  Unie  had  m  1900  drie  af(!elingen:  harmome.  totieel  en  symplioiiie.8
Ze keiide erelede,i, werkende leden en contribuerende leden. Het was eeri
besloten vereniging, e,1 van haar progranima's konden alleen leden, iii-
wonriide familieleden m introduc6s genieten.  De Vaii Cilse's en enkele

grestverwanten haddei, de grootst mogelijke tiioeite met de gang van za-
keti in De Unie. Dat betrof zowel het feit dat de socii:teit niet uitsluitetid
bedoeld was voor katholieken, dat er te veel mcinsen van lagere stand lid
waren, en dat er hij sonimige gelegenheden datiles werden toegelaten.9

hi  1901  had  De  Unie een nieuw gebotiw  betrokken. maar daaraan  had
nieii zich financieel vertild. Vaak moesten schulden door hoofdelijke oni-
slag worden weggewerkt.'<1   Iii  1905  werd  -niet  voor het eerst- vergaderd
over liet  feit  dat het bezoek te wensen overliet. De oorzaak, zo nieei ideii
vele leden, was dat er niet gedanst mocht worden. Het bestuur had ge-
probeerd door het danseii te weren steun te krijgeii van de plaatselijke
geestelijkheid omdat dan ook de R.K.Verenigingeii, zoals de Volksbond en
het Kruisverbond, van de Unie acconimodatie gebruik zouden kunneii
maken. uiteraard tegen betaling.

ken commissie die dat nioest bewerkstelligen kwani echter niet zo lieel
erg ver. onidat pastoor De Croot het liet afweten en meedeelde dat liij
in deze vrij wenste te blijven en daarom gecn enkele steun kon toezeg-

7 )   Deze kwestie wordt uitgebreid  behai,deld  in  deel  1.

 )  Bitijsen, a.w.., +5.
9 ) De Crondu,et. 21-12-1897.
")  Buijsen. a.w.. 50.
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gen."   Het  is  waarschijnlijk  dat de pastoor  op dat moment  plannen  koes-
terde 0117 het vrijkomende oude Casthuis, dat door de bouw van Charitas
vrij zou komen, te gaan gebruiken als katholieke societeit.

3.2 Het ontstaan van R.K. geitispireerde en georganiseerde verenigiti-
gen

De parochies van Roosendaal en Nispen organheerden uNeraard hun
erediensten en vieringen. Daarnaast werden er vanuit de parochie van
St.Jan op sociaal, charitatief   en   cultureel   gebied   veel   activiteiten   ont -

plooid:  het oude Casthuis  met de kleitie cofigregatie Charitas werd vanuit
de parocliie bestierd eii de Vincentius- en de Elisabetlisvereniging wareti
er thuis. In de jaren na de eerste Bredasche Katholiekendag (1903) wareii
er vanuit de parochie veel verenigitigen opgericht, allemaal gericlit op liet
bevorderen van het zedelijk leven en het zieleheil van de gelovigen, spe-
ciaal de lagere standen. Over het algemeen waren het plaatselijke afde-
li,igen vaii diocesane of landelijke organisaties.

Al deze verenigingen waren ingericht volgens de inzicliten van de
R.KKerk. Ze waren niet alleen strikt gescheiden Iiaar stand, maar ook
voor mannen en vrouwen, vaak ook nog voor meisjes en vrouweii en voor
jorigens en mannen. Dikwijls werd er gebruik gemaakt vati toneel en
muziek om de idealen aan de man te brengen. Bovendien voorzag het
toneel in enig amusement en vertier en was het daarniee een publiek-
strekkende factor.   Zo  werd  in  1902 de St.Paulusvereniging, een organi-
satie ter bestrijding van drankmisbruik opgericlit,  die  in 1903 overigens

al weer opging iii het Kruisverbond. De vrouwelijke tegenhanger was de
Mariaverenigirig. De Paulusvereniging had een eigen muziek- en toneel-

vereniging, 'Utile Dulce', die nog wel jarenlang bleef bestaan. Ze speelden
sterk moraliserende en belerende stukken waarin alle ellende van het
drankmisbruik uitvoerig aan de orde kwam.12 De 'R.KJongelingscongre-
gatie' had ook zijn eigen toneelafdeling, 'Arti et Religioni'. Ze gaven uit-
voeringen in de school van de broeders aan de Vughtstraat. De R.KVolks-
bond had zijn eigen toneelafdeling 'Credo'. De beide laatstgenoemde
groepen bestonden   van 1904-1911.13 Minstens sinds   1908   vond   de

'Leesvereniging der Katholieke Sociale Actie, afd. Roosendaal' een onder-
komen  in de pastorie en vanaf  1912  was er sprake  van 'R.K Leesbiblio-
theek St.Jan de Doper'.

1

1 )   De (;eschiedenis van De Unte, 51 -55.
12)  Buijsen, De ontwikkeling van zang-, toneel- en revueverenigingen. 80-86.
13)   Buijsen, De ontwikkeling van zang-, toneet- en revueverenigingen. 80-86.
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Kon de pastoor zijn erediensteii uiteraard in de kerk houden en sommige
van zijn kerkelijke clubs en bijeenkomsten in kerk of pastorie, voor de
verseliillende toneelgezelschappen was hij aangewezen op de aanwezige
zaalaccommodatie in lierbergen, caf6s of scholen. Een onmogelijke positie
voor drankbestrijders. niaar ook een moeilijke voor wie aan verbetering
van moraal en zeden wilde werken. Met De Unie wilde de pastoor niet
sainenwerken. omdat daar zowel katholieken als protestanten, socialisten

als liberalen lid van kotiden zijn. Het lag dus voor de hand dat de pastoor
een oplossing voor zijn probleem zocht. Hij vond dat door een eigen on-
derkomen  te  crei;ren.

3.3 De 'Katholieke Kring'

De 'Katholieke Kring  werd in 1908 op initiatief van pastoor De Croot
opgencht. Het werd eeii  'Heerensocieteit' met toneelaccoinmodatie. De
oprichters waren onder a,idere V van Gilse, RKonings, C.Raayniakers.
S.van Hasselt en J.v. Castel. De leden werden gerecruteerd uit de hogere
standen en de betere niiddenstand. Oni de katholieke identiteit te waar-
borgen werden slechts leden en buitengewone leden toegelaten. Dit werd
in  de statuten vastgelegd.   Iii gevallen waarin de statuten niet voorzagen,
besliste de pastoor.

1.1

in de statuten kregen de bisscliop van Breda en de pastoor een belang-
rijke rol toebedeeld. Zo waren alle muziek- en andere stukken onderwor-
pen aan de censuur van de pastoor, en genoot hij te allen tijde toegang
tot de vergadering. Met name de toneelstukken, bijeenkomsten waar man-
nen en vrouwen tegelijkertijd aanwezig waren, en de avondlijke sluitings-
tijden van de soci iteit mochten zich in de bijzondere belangstelling van
de pastoor verheugen omdat hiervan al op voorliand allerlei onheil te
ducliten sclieen. Vanaf 1926 gold dit ook voor de film.  In de advents- en
vastentijd gold een absoluut verbod op uitvoeringen en lezingen, een ver-
bod dat evenwel in de loop van de jaren twintig werd opgeheven. 13

Bij ontbinding vervielen alle goederen en bezittingen aan de parochie
van St.Jan. Dit alles duidde op een heel innige relatie tussen de Katholieke
Kring en de parochie. De pastoor beschouwde het bestuurslidmaatschap
dan ook als lekenapostolaat, dat wil zeggen ali een vorni van geloofsver-
breiding door niet-geestelijketi.16 De Katholieke Kring bood vanaf het be-
gin van haar bestaan niet alleen onderdak aan de 'Fleeren' van de socie-
1+ )   Heeren. De  Katholieke Kring  te Roosendnal. 9-3.
13

)   Heeren. n.w., 97.
16)  Ileeren. a.u,.. 103.
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teit, maar aaii alle rooms-katliolieke organisaties, van de drankbestrij-
dersbondeti tot de toneelverenigingen. van de standsverenigingeii tot de
R.KKiesvereiiiging

Was het verenigingsleven aanvankelijk nog vooral een zaak van de ho-
gere standen. na otigeveer  1910 kwanien  daar vele R.Kverenigingen voor
cir lagere- en middenstand bij. Ook werdeii er in een aantal R.K.vereiii-
gingen speciale afdeli,igen voor vrouweti opgericlit. Deze nieuwe  pereiii-
gingen kregen hun thuisbasis in de Katliolieke Kring et, werden daariziee
bijna autoniatisch ingekapseld in het netwerk van kerk en gevestigcle orde.
De sociiiteitsfunctie voor de 'Heeren' kwam door deze gang van zaken
weI steeds nieer iii de knel.

In  1919 richtteii enige jeugdige gezinsleden van bestuurders onder  lei-
di,ig van P.v. Cilse een olideraMeling Toikeel op. uit otivrede Triet de be-
perkte ontspatiningsniogelijkheden voor jongeren. Kort daarvoor hadden
ze vergeefs geprobeerd tot de oprichting vaii een daiisclub te komen. Het
betrof hier, heel opmerkelijk. een getnengd gezelschap, iets wat zeer in-
druiste tegeii de normale gang van zaken.17 hi feite botsten hier voor het
eerst heel ziclitbaar de belatigeii van kerk eti pastoor met die van een
aantal leden van de hogere standen.

Nispen was wat zijn voorzieningen en verenigingen betrof, geheel op
ziclizelf georienteerd. 1-let Kruisverbond   was  er  vanaf  1904  actief  en   na
1911 ook met de toneelafdeling daaraan verbonden: Onderling Kunstge-

not  Nispen. De eerste uitvoering vond plaats  op 7 februari  1912  'voor
alle mannelijke Nispenaren', en in november volgde de eerste voorstelling
waarvan ook de Nispense dames mochten meegenieten. Onenigheid over
het al dan niet repeteren in de vasten veroorzaakte een scheuring: de
tegenstanders bleven en werden zo klein iii getal dat men niet ineer tot
voorstellingen kwam, de voorstanders verenigden zich in 'Tot Onderling
Cenoegen' en ze niaakten zich los van liet Kruisverbond. 18

3.4 Vlijt en Volharding werd verzamelpunt voor alles wat niet-katho-
liek en niet clericaal-katlioliek was

'De VIijt', zoals ze nieestal werd genoenid, had zic·h na wrijvingen en
(generatie)con flicten   in  1888  van  De Unie afgesplitst.   Bij De Vlijt   vond
men niensen die wat jonger waren en die zich veelal wat eigentijdser
opstelden.   In dit verband  is het veelzeggend  dat  zij   in   1887  al  de  zaal
die ze gebruikten nioesten ruilen voor een andere omdat ze hun concerten
' )  Heeren. a.w.. 100
'8)   Buijsen. De ontwikkeling  van  zang-.  toneel-,  en  recueverenigingen. 82-83.
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ook door hun dames wilden laten bijwonen. Vlijt en Volliarding vierde in
1900 juist haar koperen jubileum met een groot internationaal festival.19

Het gezelschap was georganiseerd rondom de harmonie, die door Adr.
Somers geleid  werd van 1900-1944. Hun tliuisbasis  was  de zaal Vergou-
wen. Het was een gezelschap dat nogal eens inging tegen de mainstream.
Karel van Wely (van de KaVeWe-sigarenfabrieken) was er president. De
leden werden aanvankelijk gerecruteerd uit de wat jongere c.q. liberalere
elite, maar ook uit de wat lagere (midden)standen. Na de oprichting van
de Katliolieke Krilig verdwenen veel katholieke leden, aanvankelijk alleen

de kring rond Vaii Gilse, maar naarniate de verzuiling meer oni zich heen
greep. ook vele anderen. Daarinee werd De Wijt het concentratiepunt van
een bonte verzairieliiig niensen: namelijk allen die niet konden of wilden
participeren in de Katholieke Kring. die steeds meer een militant clericaal

accent kreeg
De \lijt resideercir in dezelfde zaal als de zang- en toneelvereniging La

Renaissance'.   die al vanaf 1879 actief  was.  Van La Renaissance waren
ook  arbeiders  lid.  In 1919 moest De Vlijt verhuizen,  omdat zaal Vergou-
wen werd verkocht aan het Norbertuslyceum. Men betrok daarna de oude
Uniezaal.   in  1929  verliuisde  men  naar cafd J.Ridders,  waar  men  de  be-
schikking kreeg over een nieuwgebouwde, eigen zaal.20

3.5 Sport en nietiwe vormen van vrijetijdsbesteding

Sport was een nietiwe vorm van vrijetijdsbesteding. een nog onontdekt
terrein met veel meuwe mogelijklieden, die geen van allen al echt inge-
kaderd waren. Sport was ook voor mensen uit de lagere standen lieel

aantrekkelijk Roosendaal liep er iii liet begin niet hard mee weg. Het
was een vreenid element in het leveii van de boer en de ambaclitsman.
waarin vooral (zwaar) lichamdijk werk centraal stond. Het was een nieuw
element in het leven van de meer gegoeden, voor wie sominige sporten
een weinig 'deftige en bezadigde' bezigheid waren. Het waren dan ook
vooral hun kinderen die zich entliousiast op de fiets en in het zwembassin
stortten. Sport was met name iets voor mannen en jongens. Veel nieuwe
sporten en recreatieve beziglieden kwamen dan ook tot bloei in het tra-
ditionele conimerciele circuit:  het caf6, buiten de officiele culturele kana-
len om en zeker niet gestimuleerd door de hogere standen of de geeste-
lijkheid.
19

)  Buijsen. De liarmonieen en  het  Roosendantse muziekleven. 16-47.
2())  Bcdisen. De Ilarmonieen en het Roosendaalse muziekleven. 57.  Buijsen. De ontwikketing van

zang-,  toneel-  en  revueverenigingen. 75-77
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Sport oiittrok zicli aa,ivankelijk aaii het katholieke orgaiiisatiepriiicipe
(:ecleeltelijk zal dat te Iiwken liel}ben iiiet het feit dat bepaal(le sporte,i.
di(· nogal wat ilivesteritigen vergclen. iii hoofdzaak een aa,igelegetiheicl
wareii voor de betere standeri. Die warcii er iiiet onverdeeld v66r 011, Zic'11
m R.K. verbatid te orgatiisereti. of Om zicli door de geestelijkli('ic! al tr
grote restricties te laten ol,leggeli. Iii Cleze categorie hoordeii otigetwijf,·lil
(le  "Nieuwe  Rooseiidaaise  I larcidraverij  eii  Rei,verenigitig   (111  (le  'C;yi i-
iiastiek en Schermvereniging Olympia'. beiden onder lei(litig v:iii reti Vati
(:ilse. Het waren overigeiis wei cir eerste ges ibsidieerde recreatieve ver-

· ·      21
O"Flgen.

Soinniige sporten 1)estoticle,1 daarrlitege,1 al heel lang m traclitio,irel
verbaiid. Ze hadde,i nieesta| liti,i thiiisbasis iii ee,i caf&. Wellic·ht I,leven
ze (laardoor buiteii liet tietwerk van R.Korgamsaties. Te deiike,i valt liier
bijvoorbeeld aan de kritisboogschuttersverewging. de halidboogsc·l,irtver-
ri,igitigeii of de kegelclubs.22 Deze vortiwii van sport krege,i in de eerste
hrlft  vati de eeuw geet, sul,sidie.

Een andere reden zal gelegeii lic·bbeii in het feit dat vooral bij de lagere
standen veel sport aanvankelijk een heel vatizelfsprekei,d illet het clagelijks
leveti verbonden 'liefliebberij' was, die individueel zowel 111et 111('er als

ininder investeringeii beoefend koii worden, en die door de hogere staiideii
en de geestelijktieid niet serieus gerionien werd als sport. Bove,idieti liete,i
mannen van lagere stand zich eveninin gemakkelijk R.K. organiseren. Zo
bleven bijvoorbeeld de talrijke duivensportveretiigingen, de kanarievereiii-
gilig 'Kanaria' of 'De Roosendaalsche Pluiniveeclub' heel lang zowel ge-

23speend van het predikaat 'R.K als vaii sitbsidie.
Vervolgens was veel sport een nietiwigheid die. omdat me,1 heiii itit-

sliiiteiid voor het plezier beoefende, ook iets frivools had. iets wat iii(,t de
to( 11 zware en verlieven mentaliteit van burgerlijk bescliavingsofft·i,sief c·,1
katliolieke zedenleer moeilijk te combineren was. En dus leze,i we dat
21 )  (;ARN. CB 1851-1916. get„pentereket,ing.eli 1900-1916. De rijverenigitig kreeg :350 g,il(li'it
i,er jaar, en GB 1917-1935. geinrenterekenit,geti 1918-1919, de schermvereniging kreeg 100 /,er
Jaar.
·n)    De (irondwet. 4-3-1921.  De  kritisboogs(·liuttersvereniging  De Alpetijagers  zag  haar  +ta tilten

1,ij KB guedgekeurd. Het was ee„ verenigilig ilit niiddetistancismilieti. Rooselidaalse Imi,(11,0(,g-
si,ortverenigingen die 3-9-1921 iii De (;rondiret veritoeind worden ziji, Landinaits (.etioege,i.
Ainicitia. l'Aniitit unie. (le,inegen Zij Otis Duel en Eensgezindheid. De kegel(·Itib Orider Ons
organiseerde eeit coniours voor de plaatselijke vereliigingen. De Grondu,et, 6-8-1921.
23      ·

)  Dulvensponverenigingen die in 1916 in De Crondwet hun berichten publiceren zijii n.a. dv De
Arend. dv. De Telegraaf. (lv De Klampvogel. dv De 1.uclitpost. dv Volharcling. Roose,idaalse
Postditivenbond en Lks Amis Rrunies.  De kanarievereniging Kanaria werd o.in. vernoemd in De
6'rondit,et. 25-1-1921. De Roosenclaalse Pluiniveeclub 27-12-1921 Beiden hirlden torn hun
le,itoonstelling
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het voor jeugdige voetballielliebbers in de eerste jaren van de eeuw lang
niet altijd meeviel om uit handen van de veldwachter te blijven, dat men
twintig jaar later het rolschaatsen op trottoirs wilde verbieden,2+ en dat
zweinmen. e,1 met name gemengd zwemnien, een riskante aangelegenheid
was die veel toeziclit vereiste.

Ongetwijfeld lieeft het ook te maken met het feit dat sport een meestal
erg lichamelijke activiteit was, en de Kerk tegenover liet lichamelijke altijd
nogal dubbel stand. Aan de ene kant was het veruit ondergeschikt aan
alle geestelijke en intellectuele activiteiten en daardoor niet erg de moeite
van het stimuleren waard. Aan de andere kant lagen er. juist in het li-
chamelijke. altijd weer gevaren op de loer. Plezier hebben in lichamelijke
bezigheden was zich begeven op een hellend vlak: lichamelijke genoegens
en vieselijke lusten waren etappes op weg naar de ondergang. Dat vergde
d,is extra waakzaamheid. zeker wanneer de sport iii principe voor niati-

nell 6n vrotiwen geschikt was, en in en buiten groepsverband beoefend
kon worden, zoals bijvoorbeeld zweinmen25 of dansen.

Dat laatste werd trouwens niet ali sport gezien. maar -tot ver Ila de
l'weede Wereldoorlog- als een uiterst riskant vermaak dat zoveel inoge. lijk
ontmoedigd moest worden.   In   1929 werd bijvoorbeeld gezegd   dat   het

dansen zoveel mogelijk geweerd en verboden moest worden. Valkenburg
was zelfs voor een absoluut verbod, vanwege de "zwijnerij" die bij het
darsen in de kroegen te zien was. Dit giiig ecliter de meeste raadsleden
te ver. Daarom werd er m de A.PV. een artikel opgenomen dat stelde dat
er alleen gedanst mocht worden waiineer daarvoor tenminste een opper-
viakte  van  1001 12  beschikbaar  was.  Veel caf s hadden  dat  niet.  Voor

Nispen nioest een uitzondering op de regel gemaakt worden onidat er
anders in geen eiikel caff nieer gedanst kon worden.26

Nietiwe vormen van vermaak. zoals bijvoorbeeld de bioscoop, onttrok-
ken zich aanvankelijk ook aan ieder clericaal of elitair toezic.ht. Uiteraard
werden de filnis wei, zodra daarvoor de organisatie van de grond kwani,
onderwoipen  aan  de  R.KFilnikeuring. Dat gebeurde  in  1926, op grond
van het argiiment dat de conimissaris van politie al twee keer had moeteti
ingrijpen bij de vertoning van films.27

1+ )    De (;ronduiet.18-2- 1921.
23

) Ro:1(11920 zwom l,ijvoorbeeld de zweim·lub "De Oude Waterleicling" iii de in oni}rtiik geraakte
waterbassins. De (irondive/, 28-6-1921.
26) (-;ARN. (38 1917-19'35. gemeenteraa(latiotulei) 18-7-1929.
27 )   CARN. CB 1917-1936. preadvies no. 229. 11-2-1926.
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§ 4.1920-1955: Een katholiek botwerk

4.1  Een latige periode itirt verscliillende accenten

De periode tussen   1920  en  1955  is  er  in  Roosetidaal  een  van  massief
katholicisme. Maar er zijn twee verschillende acc*cnteii te leggeti. In de
tijd tot de Tweede Wereldoorlog was er reti van strijd eii verovering. Krrk

en clenis probeerden liun invloed over zoveel mogelijk terreineti uit te
breiden. Alle facetten in het leven moeste,1 als het maar enigszitis kon
door een katliolieke organisatie omvat worden. Soms werdezi bestaande

organisaties of instituten overgeiioriieii, zoals bijv. m onderwijs en gezond-
heidszorg gebeurde. Soms nioesteti bestaande organisaties becoricurreerd
worden inet eigen orgai,isaties, zoals bijv gebeurde met vak- ei, stands-
organisaties of met de 'Heerensocieteiten'. Soms werden eigen, nieuwe
organisaties opgericht, bijv. de woningcorporaties.

Niet alleen zoveel niogelijk niaatscliappelijke terreinen moesten 'ver-
overd' worden, ook de katholieketi zelf (en dan met name de laagste
standen) waren niet altijd even recht in de leer. Zij namen het met de
vervulling van hun kerkelijke plicliteii niet al te nauw, en ze stonden
bovendien bloot aan de verlokkingen en verleidingen van vooral socialis-
tische stromingen en ideeen, die hun een betere en rechtvaardiger toe-
komst beloofden.

In Roosendaal waren  kerk en clerus tot ongeveer  1940  zowel druk bezig
met het organiseren en disciplineren van de gelovigen, als met het ver-
overen van maatschappelijke macht. Beide operaties slaagden. Wel ver-
legden kerk en clerus daarbij het centruni van hun lokale macht. Eerst
waren ze hecht verbonden met de elite, en was de Katholieke Kring de
uitvalsbasis voor alle belangrijke activiteiten. Aan het einde van de der-
tiger jaren is de band tussen kerk, clerus en elite veel losser geworden28.
maar die tussen kerk, clerus en standsorganisaties veel hechter. De be-
langrijkste activiteiten, waaronder ook de sociaal-politieke, werden vanaf
1937 vanuit het Cildenhuis georganiseerd.

Na de tweede wereldoorlog verschoof het accent van verovering naar
consolidatie en uitbreiding. Het netwerk van R.Korganisaties was toen
compleet, de gelovigen redelijk gedisciplineerd, de maatscliappelijke en
politieke machtsposities veroverd. Het was een in dit opziclit betrekkelijk
stabiele periode. Toch bedroog de schijn: onder de oppervlakte leeMe er

28) Daarbij speelt natuurlijk ook een rol dat de elite de beliartiging van haar sociale en ec·onomisclie
belangen veel meer provinciaal en landelijk gestalte meet gaan geven. het lokale niveau wordt in
dat opzicht voor hen minder belangrijk.
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ook steeds meer verzet. Maar dit zou zich pas in de jaren na 1955 pu-
bliekelijk gaaii inaiiifesteren.

+.2 De Unie verdwijnt van het toneel

in  1924  werd  het  geniengd  koor  der  Unie  omgezet  in een operettege-
zelschap, de Roosendaalse Operettevereniging  Unie. Zij hadden  tot  1929

veel siwces en brachten hun uitvoeringen niet alleen in Roosendaal, maar
ook & de verre onitrek, zoals bijv. te Breda, Bergen op Zoom en Tilburg

Tocli  King  De  Unie  iii de jaren na liaar 75-jarig jubileum  in  1929  sterk
acht fruit. Steeds ineer katholieke leden zegden hun lidinaatscliap op. Er
ontstoncleii grote exploitatietekorten, waaraan zeker de crisis niede debet
geweest zal zijn. Maar de belangrijkste oorzaak was toch wei het feit dat
de Katliolieke Krizig t,iet haar eigen culturele verenigirigen het leet,wedeel
van het publiek koii hindeti. Beide vere,1igiiigen anibieerden ee,1 gelijks-
oortig programina te bretigen eii twee vati zulke ilistellingen in rei be-
trekkelijk kleine ge,neeiischap vormden kennelijk een te zware  ast.

In 1933 probeerde De Uilie  daarom  tot  twee  maal  toe  een  fusie  aail  te
gaan met de eveiiretis in fitiaiicifle moeilijkheden verkerende Katliolieke

Kring,  pogingen dir beide schipbreuk ledeii.  in  december 1933 gooide De
U,ile het in een 11iterste waiihoopspoging tiog over ('en sportieve hoeg
door te probere,i met een kegel- en tafeltennisspel de boel draaiende te
houden. De investeringen daarvoor waren echter zo hoog. dat mell deze
niet  koxi opbretigen.  Op  14 niei werd daarop De  Unie geliquideerd.29 Vele
ledeil bleven toch hull medewerking aan het cultiirele leven contiiiiteren.

4.3. De Katholieke Kring

Aai, de Katholicke Kring werden verschillende eigen secties of afdelingen
verbonden. Sinds 1919 was er de tonrelafdeling van de jongeren uit de
elite, die meestal niet de naani het Kringtoneel werd aangeduid. Het to-
neel stond onder leiding van Herman Braat.30 Het was een ge,Iiengd

gezelschap,  wat  i,igevolge het Bisschoppelijk Mandement  van   1916  voor

iedere uitvoering ren afzonderlijke dispensatieaanvraag nioest indienen.
De biSSChop verscliafte die toestemmiiig telkens. omdat aan specifiek
Rooi,is Toneel veel behoefte bestond.

Het Kringtoneel was in vergelijking met de andere toneelgezelschappen
lichtvortig vaii aard en begaf zich al snel op het terrein van revue en
29

)  Bmisen. De Ilarmoniee,1 en het Roosendmilse muziekleven. 36.
3()

)   Buitsen. De ontu,ikkeling van  zang-, toneel-  en ret,ueverenigingen. 85.
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cabaret.31  In  1921  werd de eerste Cabaret-Revue opgevoerd, gevolgd door
nog twee revue's  in  1922  en  1927.32 Het gezelschap verzorgde aanvan-
kelijk ook buiten Roosendaal vele voorstellingen,  maar in november  1929
bepaalde de bisschop dat de uitvoeringen buiten Roosendaal met onniid-
delijke ingang gestaakt nioesten worden. Waarschijnlijk was de geniengde
samenstelling  van het gezelschap  hier de oorzaak van.3.1  hi  1938  beem-

digde de afdeli,ig  haar  uitvoeringen.
In   1924  vond  iii  Iiavolging  van  andere  plaatsen de opricliting  van  de

vereniging 'Celoof eii Wetetischap' plaats. Het was een zeer zelfstandige
onderaMeling van de Katholieke Kring. met een eigen geestelijk adviseur.
Dr.ir. H. vaii Laarlioveii zou 111eer dai, 25 jaar de stuwetide kraclit acliter
deze vereniging blijven. Het eerste seizoen telde ze al 257 ledeii, iii de
daarop volgeiide jaren tot de tweede wereldoorlog schommelde het aantal
leden tussen de 450 en 550. De betrekkelijke zelfstandiglieid van Celoof
en Wetenschap bracht haar meermalen in botsing met het Kringbestuur.
Dat kwain oindat beide vet etiigingen voor een deel dezelfde activiteitei i
ontplooiden. Geloof en Wetenschap organiseerde nl. ook toneel, dans. film
en niuzikale voorstellingen. Dit probleem knelde des te meer, omdat het
bestuur van de Katholieke Kring zich iii de jaren dertig in een peikibele
financiEle situatie bevond en de genoemde voorstellingen volgens het be-
stuur een felle concurrentie inhielden. Ondanks allerlei toeliaderingspo-
gingen sleepte dit probleem zich tot de sluiting van de Kring in 1941

voort. Voor liet overige bestonden de activiteiten van Celoof en Weten-
schap vooral uit lezingen met een literair, sociaal-maatschappelijk, een
wetenschappelijk dan wel een levensbeschouwelijk karakter. 34

In  1920  was al duidelijk geworden  dat het gebouw  van de Katholieke
Kring  -de oude schuurkerk  die  tot 1905 dienst had gedaan als Castliuis-
nodig opgeknapt moest worden. Met name de inkwartiering van soldaten
tussen  1914  en 1918 hadden het gebouw  er niet beter op gemaakt.  Het
bezoekende publiek meende in dit verband zelfs van een 'schuur' te moe-
ten spreken. In 1928 werd uit eigen midden een bouwcommissie be-
noemd.,35

In 1930 financierde de parochie St.Jan Inet Ben telling onder strikte
voorwaarden de verbouwing van de Kring. De kerkelijke zeggenschap

11) In feite was het Kringtoneel de toneelclub van de hogere standen. zij was niet voortgekomen
uit de Katholieke Kring. maar had er sleclits haar thuisbasis. De invloed van de geestelijkheid was
hier veel geringer dan in de andere gezelschappen
12)  Buijsen. De  Harmonieen en de ontwikketing van het Roosendaaise muziekleven. 83-87.
11)  Heeren, De Kathoh'eke A>ing te Roosendaa/, 100.
3+

)  Heeren, a.w., 100-101.
35

)   Heeren, a.w.. 102-103
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werd daarmee nog belangrijk uitgebreid. Begroting en jaarstukken moes-
ten voortaan door het kerkbestuur worden goedgekeurd, en bestuursleden
konden niet dan na goedkeuring door het kerkbestuur worden aangesteld.
De financi3le toestand bleef echter penibel. Het bestuur probeerde om de
bezoekersaantallen omhoog te brengen, maar slaagde daar onvoldoende
in. Recreatief aanbod was er ook elders in Roosendaal veel, en zwaar
confessioneel aanbod trok relatief weinig bezoekers. 36

Binnen het Kringbestuur kende men ten aanzien van de katholiciteit
'rekkelijken en preciezen'.   Rond 1930 ontstond  er  een ware riclitingen-
strijd binnen het bestuur met als inzet de competentie inzake film- en
toneelkeuringen en de toelaatbaarlieid van een lidmaatschap van De Unie
voor de leden. De 'preciezen' achtten zich volstrekt gebonden aan de
statuten die huns inziens geen enkele ruimte lieten voor de in de praktijk
gegroeide censurering van voorstellingen door bestuursleden en voor enig
lidmaatschap van een neutrale instelling. De 'rekkelijken' legden onder

aanvoering van A.v.d.Ven meer de nadruk op de eigen verantwoordelijk-
heid en meenden pas in geval van gewetensnood de geestelijk adviseur
te moeten raadplegen. Ze zagen ook geen kwaad in het lidmaatschap van
een neutrale instelling. Zij wonnen het pleit.

37

De verstrekte lening voor de verbouwing zette de verhou(ling tussen het
kerk-  en het kringbestuur onder druk. Voorzitter P.  van Gilse zei in 1934:
"dat de Kring nog steeds het ziekelijke kindje is dat aan de rokken van
het kerkbestuur St.Jan hangt."38 Op 29 oktober dreigde het bestuur zelfs
met opstappen, waarna pastoor E.Derickx zich persoonlijk garant stelde
voor het voortbestaan van de vereniging. Ook nadien sprong de pastoor
verschillende keren in financiifie zin bij. De gemeente deed dat ook door
de Kring meermalen vrij te stellen van vermakelijklieidsbelasting.39 Toch
verkeerde het gebouw tegen 1940 in een staat van verregaand verval. De

Kring  werd,  met alle onderafdelingen en secties,  in 1941 gesloten  op  last
van de Kulturkammer.

Na  de  oorlog  werd De Kring  in 1945 heropgericht. Geloof en Weten-

schap werd nu als onderafdeling ingekapseld, waardoor concurrentiever-
houdingen werden voorkomen. Het gebouw was er door liet langdurig
gebruik door Duitse troepen nog meer op achteruitgegaan. Bovendien was
de accommodatie niet meer zo geschikt voor het sterk veranderde aanbod

aan voorstellingen, Een algehele verbouwing ging echter de draagkraclit

:36)  Heeren, a.w., 100-101.
37 )  Heeren, a.w.,98.
18)   Citaat  vermeld  in  Heeren. De Katholieke Kring te Rooseridacit, 103
39

)  Heeren, a.w . 102.
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van de vereniging ver te boveii, temeer daar de sociiiteitsfimctie steeds
meer verloren was gegaan, en de leden allang niet ineer alleen uit draag-
krachtige notabelen bestonden. Bijna onmiddellijk rezen er daarnaast ook
nog andere financiele problemen: de kosten werden steeds hoger  en  het
ledental liep terug.  In  september 1955 telde de veretiiging  nog  638  leden,

in  1961   nog  462  en   in  1964  nog  241,  en  dat  met een zaalcapaciteit  van
700  plaaisen.

+0

De verzorging van voorstellingeti kreeg allengs een nioeizaaIn karakter.
De uitkoopsommen voor professionele en semi-professiotiele toneelgezel-
schappen stegen sterk. Het aandeel van de amateurgezelschappeii in het
totaal liep sterk terug.  Wel  had De Brabantse Revue nog grote successen:
van   1945  tot   1955  zou er ieder  jaar een nieuwe Revue  op de plaiikeii
staan, daarna  nog  een  in  1957,  en de laatste  in  1958. Het Cabaretge-
zelscliap Klaveren Vijf trad in 1959 voor het laatst op. +1

Na jarenlang uitstel besloot het bestuur van de Katholieke Kring uit-
eindelijk tot de oprichting van een afzonderlijke stichting ten behoeve van
de exploitatie, waardoor zij zich louter op de uitkoop van voorstellingen
kon concentreren. Op 1 oktober 1954 was de 'Stichting Schouwburg
Roosendaal' een feit. Dat de oprichting zo lang op zich had laten wachten,
was vooral het gevolg van de vrees van het verenigingsbestuur voor toe-
konistig gemeentelijk ingrijpen, al realiseerde men zich ook terdege dat
een algemene stichting gemakkelijker subsidie zou krijgen dan een ker-
kelijk geinspireerde

+2

Toch stond aanvankelijk in de Statuten van de nieuwe vereniging dat
bestitursleden sleclits mochten worden benoemd met goedkeuring van het
kerkbestuur van de St.Jansparochie. Na tussenkomst van het gemeente-
bestuur   werd die bepaling gewijzigd: bestuursleden konden nu worden
benoemd na overleg met het kerkbestuur. De Sticliting kreeg een geestelijk
adviseur: pastoor Ronime van de St.Jansparochie. Deze diende van alle
besluiten op de hoogte gesteld te worden en hij had, net als voor die tijd,
de censuur op alle voordrachten, voorstellingen en uitvoeringen. Hij had
evenwel geen enkele financi8le verantwoordelijkheid. De St.Jansparochie
bracht 40.000 gulden in de Sticliting in.+3

40)  Heeren, a.w.. 107.
41)   Buijsen. De ontwikketing van :ang,  toneel-, en revueverenigingen.90-95.
42 ) Heeren. a.w.,  101-103.
43) lieeren: a.w., 103-106.
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4.4 Het Cildenliuis

De Cildenbond die onderdak had gekregen bij de Katholiek Kring kreeg
steeds meer behoefte aan een eigen huis. De Katholieke Kring bleef voor
lien toch de thuisbasis van de elite door wie men zich nauwelijks geac-

cepteerd wist. Vanaf 1920 werden  op de begroting gelden gereserveerd

voor een eigen onderkomen.++ Het werd gevonden in de vroegere zaal
Vergouwen, die vrijkwam nadat het Norbertuslyceum zijn nieuwbotiw vol-
tooid  had.  Iii  1926  werd  het pand betrokken.

De 'vrijgesteld ambtenaar' vond er zijn werkruimte, de secretariaten
van alle bonden waren er gevestigd, de belieersorganisaties van de co-
Operatieve winkels eii de couperatieve bakkerij, de besturen van de ver-
eniging 'Eigen Huis', het kolenfonds, de woningbouwstichting St.Joseph,
etiz. Alle vakbondsactiviteiten vonden er plaats. Dat waren belialve tior-
male vergaderingen en bijeenkomsten ook de vele vormende en vrije-tijds-
activiteiten.  In  1927  werd  nog  de eigen harmonie opgericht: 'De Cilden-
zonen', die tevens een afdeling symphonie had.+  Vanaf het begin kreeg
de Cildenbond een bescheiden subsidie voor de zogenaamde 'ontwikke-
lingsavonden' die Hien organiseerde.

De verliuizing vormde wellicht niet de aaiileidiiig, maar tocli wel de
stimularis 0111 verder uit te groeien tot een pretentieus centrum dat de
totaalzorg had voor de arbeidersstand. Het Gildenhuis ontwikkelde zich
tot het actieve, sterk inissionaire centrum van een 'gulzige institutie' wiens
activiteiten zich uitstrekten over sociaal, cultureel en politiek-bestuurlijk
terrein. Vooral cultureel wilde men zich ten opziclite van de Katholieke

Kring profileren met een eigen aanbod in het kader van de 'verheffing'
van de arbeidersstand. +6

Vanaf  1937  werd  het  Gildenhuis  ook  de  thuisbasis  van de R.KKiesver-

eniging. Daarmee werd in feite de sociaal-politieke machtsbasis verlegd
van de Katholieke Kring naar het Cildenhuis, van de elite naar de clericaal

gedomineerde standsorganisaties in het algemeen, en die van de arbeiders
iii het bijzonder.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte het Gildenhuis, terwijl de Cilden-
bond politiek op het toppunt van zijn macht was, als accommodatie en
centrum voor culturele en vormende activiteiten snel in de problemen.
Enerzijds was een verbouwing noodzakelijk om het gebouw aan te passen
aan de eisen des tijds.   Dat  gebeurde  in   1950.   De zaal kreeg  toen   475

44)   CARN, archief R.KWerkliedenvereniging. jaarverslagen 1920 e.v.
+5

)   CARN. archief R.KWerkliedenvereniging, jaarverslag 1927 en 1928.
46)   Heeren:  De  Trommelaeren van Roesendaele,  15.
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plaatsen. Anderzijds kwamen er iii Roosendaal veel nieuwe mogelijklieden
tot vermaak, die niet meer door de standsorganisaties werden georgani-
seerd. Als stedelijke culturele voorziening werd steeds meer het gebouw
van De Kring gebruikt.  In  1952 diende de Cildenbond een subsidieverzoek
in om de exploitatie van het Cildenhuis rond te krijgeti. AIs argument
werd opgegeven dat de grote scliouwburgzaal al twee jaar iii de zomer

praktisch leeg stotid, onidat de nieuwe 'Stichting Vroiiwenhof' iii het
openluchttlieater en de kinderboerderij kindervoorstellingen verzorgde.
waardoor de belangstelling voor activiteiten in het Cildenhuis drastisch
was afgeno,Iien.+7 Maar enig verband met de lopende discussie over sub-

sidiering van De Kimg lijkt niet onwaarscliijnlijk, zeker gezien de relatief
geringe hoogte van het gevraagde bedrag: 1000 guldeii.

Naar aanleiding van dit subsidieverzoek ontstond & de raad een felle
discussie. Subsidies om gebouwen van standsveretiigingeti in stand te hou-
den vond de oppositie, aangevoerd door A.Radetriakers, niet gewerist. hi
feite stond het ook haaks op liet beleid dat de genieerite tot nog toe in
dezen liad gevoerd. Tocli werd het subsidie toegekend. Bij de steniniing
onthield wethouder Theunisse, tevens voorzitter van de KAB, zicli van
stemming. Rademakers vroeg daarop G.S. het besluit te ontbinden op
grond van art. 52 van de gemeentewet, dat verstrengeling van belangen
moet tegerigaan. Hij verloor deze procedure omdat KAB-leden geen per-
soonlijke belangen hadden bij de exploitatie van het Cildenliuis. 48

De in gang gezette ontwikkelingen rond De Kring bracliten een concen-
tratie van het cultureel aanbod op gang, terwijl de culturele en vormende
activiteiten van de standsorganisaties teruglopende bezoekersaantallen
bleven noteren. Dat noodzaakte liet bestuur van de KAB om allerlei -liefst
aanverwante maar ook vreemde- zaken in liet Gildenhuis onder te bren-
gen. Zo bleef rnen de aangewezen instelling die de schooltoneelvoorstel-

lingen voor de arbeidersjeugd in huis kreeg: de LTS en LHNO-leerlingen
gingen daarvoor naar het Cildenhuis. (ULO- en lyceumleerlingen gingen
naar De Kring.+9) Verder verschafte nien tijdelijk onderdak aan enkele
klassen van de Christelijke Lagere School en de ULO, aan Het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid, aan het CAR aan de Norbartstichting enz."  Van-
af  1954  werd de subsidiering  van het cultureel aanbod  iii   het  Gildenhuis

1')   CARN, CB 1936-1975, stuk nr. 6572, subsidie voor KAB, subsidieverzoek 27-9-52
48)  CARN, CB 1936-1975, stuk nr 6572, subsidie KAB, briefARademakers 30-1-53 aan C.S ,
ambtelijke aantekeningen
49)   CARN, CB 1936-1975, jaarverslagen culturele raad 1960-1972
 )   CARN, CB 1936-1975, gemeenteraadsnotulen en stukken bij raadsbesluit 7-11 -57.
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geregeld via de culturele raad, voor de exploitatie-tekorten bleef men
zonodig aankloppen bij het gemeentebestuur.

4.5  De niet-katholieke en de niet clericaal-katliolieke stromingen

Diegenen die 0171 een of andere reden niet in de 'katliolieke organisatie'
wilden worden opgenonien, moesten hun heil dus elders zoeken. Net ali
in de voorgaande jaren kon men dan tereclit bij de groep rond VIijt en
Volliarding, een groep die al snel werd uitgebreid met de kern die rond
de Kade gevormd werd, 'Errato'. Uiteraard ware,i degenen die protes-
tants-christelijk waren, in eerste instantie op elkaar aangewezen. Ze on-
dervonden echter gastvrijheid en enige vorm van ondersteuning in de
kringen van De VIijt.

In de nieuwe zaal die De Vlijt aan de Boulevard liad betrokketi, werd
nieteen een nieuwe eigen toneelclub opgericht onder de naam 'Roosen-
daals Nieuw Toneel' Vanaf 1930 wijdde die vereniging zich aan het ver-
zorgen van de Brabantse Revue. Voor de Brabantse revue werden ook
leden van andere gezelschappen aangetrokken. De grote animators waren
Alex Walraven en Jac. Mol. De Brabantse Revue had veel succes, tot ver
buiten Roosendaal. 51

Vanuit het revuegezelschap ontstond  in 1934 'Klaveren  Vijf',  een  caba-
retgroep waarvan Wairavens en Mol eveneens de niotor waren. Het was
een groep die niet meer aan welke zuil of groep dan ook gelieerd was.
Klaveren Vijf was actief ttissen 1934-1956 en boekte grote successen. 52

De  harmonie Errato werd op  1  augustus  1923  iii  het  caf6  van  Piet  van
Aalst aan de Kade opgericht. Errato had een goede verstandhouding met
Vlijt en Volharding, want men sloot een overeenkomst om geen werkende
leden van elkaar over te nemen. Op de eerste dag traden al 35 werkende
en 100 contribuerende   ledeii toe. Merkwaardig   is  wel,  dat  geen  -voet-
ballers of duivenlielliebbers werden toegelaten".53

Al een jaar later werd de Errato-zaal gebouwd naast het cafd van Van
Aalst. De oprichting vaii het 'Roosendaals Mannenkoor' was in februari
1924 een feit. Het koor werd in 1925, nadat zich ook een 25-tai vrouwen
had aangemeld, gereorganiseerd  tot een Cemengd  Koor.  In 1924 voerden
de  Errato-leden een revue  op ter gelegenheid  van  de  officiifle  opening
van de zaal.  In  1926 kwam nog een revue tot stand. Daarna participeerde
de leden van Errato in het grote Revuegezelschap.

54

31 )  Buijsen. De (,ntwikkeling ran zang-, toneel-. en rerueverenigingen, 56.
'21   Buitsen, De ontwikketing van  zang-,  toneel-, en revueverenigingen. 93.
2 )  De 6'mnchret. 23-8-1923.
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Een eigeii harmonie liebben de protestants-christelijke in deze periode
niet gekend. Zingen kon men ecliter wel in protestants-christelijk ver-
band.  Iii  1913  werd  mede op initiatief van Arend Heerma  van  Voss  het

'Christelijk Cemengd Koor Excelsior' opgericlit. Aanvankelijk verzorgden
ze vooral gewijde muziek. maar nadat  men  in  1922 een nieuwe dirigent
had gekregen in de persoon van H.J.Schutte, begon men ook oratoriums
te  zingen.   In   1924   en 1926 verzorgde  men er eveneens een revue.   Zij
traden evenwel  tot  voornamelijk  1929  op  in de hervormde  kerk.  Via  de
zaal van De Unie, en later die van Wijt en Volharding verhuisde men
naar een eigen  pand  i,I  de  Wtllemstraat.  In  1944 werd Excelsior ontbon-
deIi,·55

4.6  De georganiseerde en oiigeorganiseerde jeugdbeweging

Voor de jeugd werd van alles georgatiiseerd. De activiteiten stonden met
zozeer in het teken van recreatie, maar in dat van godsdienstige en morele

vorming. Alle clubs waren katholiek. De leiding van de activiteiten be-
rustte bij vrijwilligers die onder leiding van een geestelijk adviseur werk-
ten. Men kende in iedere parochie het patronaat en verschillende kerke-

lijke broederschappen zoals bijv. die van de H.Familie, de Kindsheid of
de Verbreiding van het Celoof die gericht waren op ouderen en Jongvol-
wassenen. Maar ook de georganiseerde jeugdbeweging was er present: de
Kajotters en Kajotsters van de katholieke arbeidersbeweging, de Jonge
Wacht die zijn leden vooral onder arbeiders recruteerde, en de R.KVer-
kenners en de Cidsenbeweging die hun leden meer uit middenstands- en
hogere kringen wierven. De oudste Roosendaaise verkennersgroep bijvoor-
beeld -St.Paulus- ontstond aan het St.Norbertuslyceum.

Van de diverse Jongerenorganisaties van de standsbewegingen was al-
leen de KA! parochiaal opgezet, de rest recruteerde zijn leden uit de hele
gemeente: de Katholieke Jonge Middenstand, de Katholieke Jonge Boeren
en de Katholieke Jonge Boerinnen. Voor met-katholieken was er de AIC
en het AM\J. Subsidies kregen in het Interbellum alleen de jongenspatro-
naten. Ongeorganiseerd jeugdwerk was er in de jaren voor de tweede

wereldoorlog nog niet.
Na  de Tweede Wereldoorlog  werd  in   1946  al  in de eerste vergadering

van de nieuw gekozen raad besloten om meer aandacht te gaan besteden
aan de opvang van de jeugd. Dat gebeurde o.m. door het inrichten van
vrije speelgelegenheden in de stad. De georganiseerde jeugdbeweging was
-'4 )   Buijsen. De  ontwikketing van zang-,  toneel-,en  revueverenigingen. 89.
-")   Buijsen, De  ontwikketing van zang-,  toneet-,  en  revueverenigingen, 77 -78.
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namelijk niet in staat aan alle jeugdigen opvang te bieden. Voor een deel
gebeurde dat niet omdat men een zo grote aanwas niet aankon, voor een
ander ded ook zeker omdat het aanbod niet voor alle jeugdigen aantrek-
kelijk genoeg was. Bovendien werd het spelen op straat steeds gevaarlijker
in verband met het toenemende verkeer. Er inoesten dus andere moge-
lijkheden gecreferd worden.

De aanleg van speelterreinen werd het eerst door particuliere stichtingen
ter hand genomen: in de St.Josefwijk (1948), Vrouwenhof (1946), aan
de  Kade  (1951)  en in Kalsdonk (1952).·56  In  de  stad  werd de aanleg  van
speelterreitien  door  de  genieente eerst vanaf 1955 daadwerkelijk ter hand
genonien. Het ontspaiiningscentruni Vrouwenliof ontstond iii 1950 uit de
speeltuinvereniging. Het beheerde en exploiteerde een openluclittheater.
rei kinderboerderij en een aantal sportvelden.57

Iii 1954 kwam de jeugdraad tot stand, die liet gemeentebestuur nioest
adviseren over 'jeugdzaken'. Voor een deel was dit een logisch gevolg van
de steeds toenemende getiieentelijke bemoeienis met jeugd-aangelege,ilie-
dell. voor een ander deel was ze het rechtstreekse gevolg van de toeIle-
mende mogelijkheden tot het verkrijgen van (rijks)subsidie voor de ver-
schillende activiteiten. Alle aangelegenheden de jeugd betreffend, liepen
toen verder via die raad.

4.7 Sport

Sport was iii opkomst. Het beoefenen van de verschillende vormen van
sport gebeurde standsgebonden. De betere standen speelden m eigen
kring, in de gymnastiek en scherrnvereniging Olympia bijvoorbeeld, of de
'Tennisclub  Roosendaal'  die  in 1925 ontstond. De zweinclub  'De  Oude
Waterleiding'  zwom  in  de oude bassins van de waterleiding. De jongeda-
ines hadden een fietsclub. De R.K Kerk en de clerus liadden met al deze
activiteiten wei iig bemoeienis, liet predikaat katholiek ontbrak dan ook.
Sporten die vooral door de lagere en middenstanden beoefend werden
waren er ook, bijvoorbeeld de duivensport, voetbal en wielrennen, hand-
en kruisboogschieten, maar ook het schieten met de luchtbuks dat vooral
in de verschillende cafis werd beoefend.°8 Er bestond in de twintiger

 )    CARN. CB  1936-1975.  subsidietoekenningen aan de diverse speeltuinstichtingen  1948  t/m
195+.

7)   CARN. CB 1936-1975, subsidietoekenning Stichting Vrouwenhof.
08 )   In De 6'rondwet van 1927,1928 en  1929 leest nien regelmatig over nieuwe clubs die werden

opgericlit.
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jaren al minstens 66n cementen wielerbaan, 'De Heidebloem', die iIi 1927
werd gerenoveerd.

59

Al die activiteiten waren niet vanuit de parochies gegroeid of opgezet.
Wel probeerde de geestelijkheid om de in de verschillende wijken spontaan
gegroeide clubjes in katholiek verband onder te brengen. Dat lukte lang
niet altijd, ook al omdat men dan in een aantal gevallen niet meer aan
de algemene landelijke competities eii wedstrijden kon deelneinen. III pa-
ragraaf acht is bij wijze van voorbeeld de gescliiedenis van het Roosen-
daalse voetbal uitgewerkt.

Alle  sportverenigingen  hadden  in  deze tijd eenzelfde probleem:  de  ruim-
te. Ieder had op een of andere matiier weI een sport- of kleedaccomnio-
datie nodig. Voor veel clubs een (te) kostbare aangelegenheid. Het par-
ticulier initiatief sprong uiteraard alleen in op commercieel aantrekkelijke
projecten. Het gemeentebestuur achtte  het  (nog)  niet  haar  taak  om  de
verenigingen bij het oplossen van die problemen te ondersteuiien, of 0111
zelf initiatieven te ontplooien. De vele open stukken en weilanden in en
rondoni de kern verschaften de diverse sportliefliebbers met eiiig kunst
en vliegwerk genoeg soulaas. Toch gaf de gemeente in de periode  tot  1950
al twee keer een structurele subsidie.

Bij de stadsplannen  van  1933 werd rekening gehouden met recreatief
groen en mogelijkheden  tot  sportbeoefening.  In  1921   besloot  de  gemeeii-
teraad oni ten behoeve van de Nieuwe Roosendaalse Harddraverij en
Renvereniging voor zeshonderd gulden per jaar e.en sportterrein op Kals-
donk te huren, de zgn. wei van Boonen.60 De genoemde vereniging had
tot die tijd een subsidie van 350 gulden per jaar genoten, en die kwam
daarmee te vervallen. Natuurlijk was de harddraverij een elitaire sport.
Daarom was het niet verwonderlijk dat bij verschillende opeenvolgende
begrotingsbesprekingen de SDAP-fractie erop aandrong om het sportter-
rein zo in te richten dat het Voor meerdere doeleinden, bijv. ook voetbal-

61len, geschikt zou zijn. Dat gebeurde ecliter voorlopig niet.
In  1924  werd  er  in de gemeenteraad  bij de begrotingsdebatteti  aange-

drongen op de stichting van een bad/zweminrichting, omdat er op dat
moment gemengd gezwommen werd.62  Dat was geen aanleiding om iets
te  doen,  maar  toen  iii   1931   de  heer Koopmanschap subsidie vroeg  voor

59j  De Grondwet, 13-2-1927.

w  ) CARN. GB 1916-1935, gemeenteraadsnotulen 13-7-1921
w )   CARN, CB 1916-1935. bijv. gemeenteraadsnotulen  16-2-1927
62)   CARN, CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 27-2-1924.  (het was in de Roosendaalse raad
jarenlang de gewoonte om de begroting eerst in jan/febr. of maart van het begrotingsjaar vast te
stelien)
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het exploiteren van een van de vijvers van 'Zonneland' als bad- en zweni-
inricliting, kreeg hij die op voorwaarde dat het gemengd zwemmen ver-
boden zou worden en dat er voor onverniogenden een dag per week gratis
toegang zou zijn.63

Bij de uitvoering  van  de nieuwe stadsplannen  na  1933  werd er naast
de zgn. Verfraaiing een ruinite gereserveerd voor de Nieuwe Roosendaalse

Usclub. Maar verder werd er, misschien ook al ten gevolge van de crisis,
weinig ondernomen om van genieentewege de sportbeoefening te stimu-
leren.  Dat  veranderde  na de Tweede Wereldoorlog.  In  1949  was er sprake
van  een sportsticliting in oprichting, die de belangen  van  de verschillende
sportclubs  zou  moeten gaan behartigen.  Die zou echter  pas  in  1954  als
sportraad van de grond komen.6+ Celukkig had de sticliting Vrouwetihof
vanaf  1950  al  wel de beschikking over enkele sportvelden. Dat waren,
inet het voetbalveld aan de Kade van de voetbalvereniging 'Roosendaal',
de enige accommodaties.

§ 5.1955-1975: De roomse zuil wordt ontmanteld, stedelijke structuren
groeien

5.1 Veranderende mentaliteit

De Tweede Wereldoorlog had diep ingegrepen in het leven van de mees-
te Roosendalers, en velen waren op allerlei fronten tot vernieuwing bereid.
Dat kwam ook tot liitdrukking op de eerste zitting van de nieuw gekozen

gemeenteraad, en in de uitwerking van allerlei plannen in de eerste zit-
tingsperiode  die  tot 1949 duurde.   Maar  na die eerste,   in  een   golf  van

opluchting en veranderingsbereidheid gemaakte voornemens, was men
toch al gauw weer in de vertrouwde. oude kaders teruggevallen. In eerste
instantie pakte men uiteindelijk de draad van het vooroorlogse culturele
leven weer ongewijzigd op.

Toch konden daarmee de moderniserende tendensen die zich al lang
voor de oorlog hadden aangekondigd, niet buiten spel gezet worden, voor-
al niet omdat Roosendaal steeds meer werd opgenomen in grotere (sub-
sidie)verbanden. Uit de wat diffuse metigeling van sport, Jeugdwerk,

jeugdzorg, kunst en cultuurbeoefening, zoals die door vrijwilligers onder
begeleiding van geestelijken op basis van religie- en standsverseliillen tot

6')   CARN. C B 1917-1935, gemeenteraadsnottilen 27-3-1931. prae-advies 741.
64 )   CARN. CB 1936-1975. dossier 7225, instelling jeugdraad, sportraad, culturele raad, instel-

lingsbesluit niet wijzigingen.

270



dan toe georganiseerd was. ontstond een aantal gedifferentieerde struc-
turen.

Allereerst werd een groot deel van het werk overgenomen door goed
opgeleide, professionele krachten. Ze werden veelal betaald uit subsidie-
gelde,1. Veleii vaii heti waren niet uit Roosetidaal afkonistig, ell zij bracli-
ten nieuwe ideeEn en opvattiiigen inee, die soins iiogal verschildeii van
de tot dan toe in die kring gangbare. Kunst en cultuur werden gescheiden
van recreatie, sport en ontspatining. Het jeugdwerk verzelfstatidigde zich.

In het georgamseerde jeugdwerk bleven opvoedkundige en religieuze
uitgangspunten expliciet meespelen. Het bleef door vrijwilligers geleid ex
georganiseerd worden. Maar er ontstond ook een veel vrijere vorni van
jeugdactiviteit, waarin tioch aan organisatievorni, tioch aan enig religieus
uitgangspunt, noch aan opvoedkundige mtgangspunten zwaar werd ge-
tild. Dat werd al snel door professionals georganiseerd. Jeugdigen zelf
kregen er langzamerhand ook zelf meer invloed op.

De nieziwe structiiren werden geformaliseerd met de oprichting vaii de
jeugd-   en de culturele   raad  in   1954  en de sportraad   in   1956.   De  ge-
meentelijke verantwoordelijklieid voor die beleidsterreinen werd opgepakt
en  uiteengezet  in de gemeentelijke Recreatienota  van  1960, die vooral  in
samenspraak met de drie raden was totstandgekomen. Het motief voor
gemeentelijke inmenging in het particulier initiatief- een radicale koers-

wijziging ten opzichte van het verleden- werd duidelijk omschreven. De
voortgaande bevolkingsgroei en de toenemende industrialisatie hadden ge-
leid tot een ander leefpatroon dat andere eisen stelde aan de staci en de
leefomgeving Eerst liadden mensen de stad gemaakt, nii maakte de stad
de mensen. De jeugd en de sport namen in de nota de belangrijkste
plaatsen in. De gemeentelijke overlieid kon en mocht zich daarvan niet
distantiifren, al was het alleen maar omdat zij letterlijk ruimte-scheppend
moest zijn omdat het particulier mitiatief deze taak niet of onvoldoende
kon uitvoeren.65 in de nota werden vooral de traditionele mogelijkheden
van cultuur, ontspanning en recreatie benadrukt. De taak van de gemeen-
te werd gezien als louter ondersteunend aan die van het particulier ini-
tiatief, dat op zijn beurt in de eerste plaats een opvoedende en vormende
taak had, vooral ten aanzien van de jeugd.66 Daarmee werd duidelijk dat
wel de structuren, maar nog niet de opvatting over jeugd, sport en cultuur
waren veranderd.   Dat  kon pas gebeuren nadat  in   1970  de  taak  en  sa-

menstelling van de raden ingrijpend werden gewijzigd.

65
)   De recreatie  in de  gemeente  Roosendaal en Nispen. 1 -2.

66)  De recreatie in de gemeente Roosendaal en Ni:pen. 11
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De oude structuren, gegroeid rolidom de Heerensocieteit De Katholieke
Kring en de KAB met het Cildenhuis als centrum, verdwenen.

5.2  Culturele raad. sportraad. jeugdraad

De eerste aanzetten om te konien tot een culturele raad dateerden al
van   1949.   Naar  aanleiding  van  een  KW-studieconferentie  op  Draken-
burgli waarin onder meer over cultuur en de wenselijklieid van cultuur-
spreiding was gesproketi. stelde gemeentesecretaris Verstegen een nota
voor B&W samen. Hij inventariseerde daarin het cultureel aaiibod in
Roosendaal: vijf muziekverenigingen, vier zangverenigingen, eeii orkest-
vereniging, achttien toneelverenigingen, de Katholieke Kring met de on-

derafdeling Geloof en Wetenschap, de Chulden Roos met haar museum,
de KAB met haar ontwikkeling*savonden, de bibliotheek, en de wijkver-
enigingen. Hij vroeg zich af of het voor Roosendaal, bij zo'n veellieid en
veelzijdigheid vati het aanbod, niet wenselijk zou zijn dat er een ceiitraal
orgaan kwani dat al deze veretiigingen en organisaties overkoepelde, cohr-
dineerde en eventueel  zelf  de ontbrekende initiatieven aanvulde,  kortom:
of het niet nodig was dat er een orgaan zoii konien dat leiding gaf aaii
het culturele leve,1.

Hoewel liet beter was dat cen dergelijk orgaan uit het particulier ini-
tatief zou voortspruiten, was Verstegen van oordeel dat, waimeer het par-
ticulier initiatief dat oni welke reden dan ook niet kon, de gemeente liet
voortouw moest nemen. Hij memoreerde dat er ook op het terrein vati
de sport al dergelijke initiatieven tot ontwikkeling begonnen te komen.
Vervolgens had bij een groot aantal genieentes geinformeerd naar hun
werkwijze en standputiten iii dezen, en deed daarvan verslag.

67

Uiteindelijk zou ruim vijf jaar later, na veel disctissie, niet alleen een
culturele raad ingesteld worden, maar ook een jeugdraad. Dat was toen,
ook al in verband met de vele vragen om subsidie en de zich langzamer-
hand ontwikkelende subsidievoorschriften van de overheid, haast onver-
mijdelijk geworden. Vooral in het jeugd- en jongerenwerk en in het buurt-
en wijkwerk begonnen beroepskracliten te werken. De gemeente zou
steeds vaker moeten gaan fungeren ali doorgeefluik van nationale subsi-
dies. Toch waren BEW bang voor de financiitle gevolgen, getuige een
aantekening op liet prae-advies: "accoord, als het maar niet te veel geld
kost'.68 De sportraad volgde, volgens hetzelf(le concept. per 1 januari
1956.

6   ) CARN,GB 1936-1975, dossier 722,3. jetigdraad, sportraad. culturele raad. instellingsbesluit
met wijzigingen, 1950-1971.
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Met de instelling van deze raden werd de culturele ordening van de

verschillende groepen rondom de verschillende zalen en cafds doorbroken.
In een later stadium zou ook de parochie als organisatiekader vervallen.
Ieder moest zich nu bij de eigen raad melden en kreeg volgens een geob-
jectiveerd systeem subsidie toebedeeld. Daarniee werd het proces van nio-

dernisering en professionalisering versneld.
Er werd gekoze,i voor het model uit de gemeente Heerlen, waarin de

gemeentelijke overheid de t.ouwtjes strak in handen hield. Naast  de  wet -
houder en een ambtenaar zouden de jeugd- cultuur- eii sportraad ieder
bestaan uit twee gemeenteraadsleden, drie ledeii door B&W te benoemen
uit geinteresseerden en vier leden te beiioenien door B&W uit leden van

verenigingen. Iii de praktijk leidde dit ertoe dat praktiscli alle plaatsen
werden bezet door (bestuurs)leden van sta,idsorganisaties en met heii ge-
lieerde traditionele verenigingen. De. raden advisrerden iii feite de ge-
Ineente over het voorgenonien beleid eti de subsidieregelingen, waarbij
uiteraard niet voorbijgegaan werd aan de eigen belangen. Een zelfstandige
of kritische opstelling teii opzichte vaii het gemeentelijk beleid of de uit-
voering ervan, kwain zelden voor. Ongevraagde adviezen werden niet ge-
geven.69 Nieuwe initiatieven kwamen daardoor moeilijk 'aan de bak'. Voor
het zich ontwikkelende professionele werk was relatief weinig belangstel-
ling, men beschouwde dit eigenlijk als een soort concurrentie van het
bestaande werk.

In  de zestiger jaren leidde  dit tot toenemende onvrede.   Toen  in  1970

iiiteindelijk de gecombineerde lijst KW-CHU-ARP de politieke monopo-
liepositie van de inmiddels wel erg conservartieve Katholieke Werknemers
wist te doorbreken, leidde dat ook tot een andere opstelling binnen de

sport-, cultuur- en jeugdraad. KVP-wethouder Hertoghs werd degene die
verantwoordelijk was voor dat beleidsterrein. Die wilde de raden een an-
der geziclit geveti door ze om te vornien tot inspraakorganen van de
betreffende verenigingen en belanghebbetiden. BSW zouden dan met lan-

ger de leden benoemen, maar dat zou de taak worden van de belang-

hebbende verenigingen zelf.
Dat leverde hem een felle botsing op met de heren Rampaart en Ra-

demakers, die hem als gerneenteraadslid (beiden afkomstig uit de mid-
denstandsgroepering, beiden actief op het terrein van georganiseerde
jeugdbeweging en cultuur) en lid van de culturele raad lieten weten dat

cm)   CARN,  dossier  7225. jeugdraad, sportraad, culturele raad. instellingsbesluit met wijzigingen

1950-1971.

69)    CARN,  GB 1936-1975. dossiers  722+  en 7233, jaarverslagen  van  de  cuturele-.  jeugd-  en
sportraad.
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de samenstelling van de raden niet zomaar kon worden gewijzigd omdat
die was vastgelegd in een verordening. De sportraad en de jeugdraad
waren ecliter blij met zijn voorstel en ook de publieke opinie was op
wethouder Hertogh's   hand.   Op 26 november 1970 werden de nieuwe
voorstellen iii de genieenteraad aangenomen. Daarmee was belialve de
vorm van de raden, nu ook de werkwijze gemoderniseerd.

Hertoghs beschouwde de voorstellen zelf als een overgangsmaatregel
naar nimiwe vormen van overleg en samenwerking met het particulier
initiatief."  De  culturele  raad  was en bleef  niet  blij.  Tot  1974  schreef  ze
-wat ze nooit eerder had gedaan- uitdagend boven haar jaarverslagen
dat  de  raad was saiziengesteld op basis  van de verordening  uit  1954.

Nadat de raden-nieuwe-stijl functioneerden, konden in de volgende ja-
ren stappen worden gezet die de professionele activiteiten op liet terrein
van jeugdwerk en buurt- en wijkwerk losmaakten uit het traditionele
patroon van sta,idsorganisatie en parocliie en het bundelden in stedelijke
stichtingen:     de  Stichting  Samenlevingsopbouw  in  Roosendaal en Nispen
(1973) en de Stichting Stedelijk Jeugd en Jongerenwerk (1975).

5.3 Cultuur

De culturele raad had bij haar aantreden als eerste taak het tot stand

brengen van subsidieverordeningen voor alle culturele verenigingen. Ver-
volgens stelde men zich tot doel het peil van het amateurtoneel te ver-
hogen en tevens de uitvoering van toneel door beroepsgezelschappen te
bevorderen. De raad adviseerde bij alle subsidie-aangelegenheden op het
terrein van cultuur,  ook  waar  het  de accommodaties betrof.  In  1955  werd
een  cultureel fonds ingesteld. Tenslotte  stelde  de  raad  zich  als  doel  de
spreiding van de cultuur onder alle lagen van de bevolking, en wel spe-
ciaal onder de jeugd.

71

In  dat laatste kader werd vanaf  1955 het schooltoneel ingevoerd.  Dit
werd over twee lokaties verspreid: De Kring en het Cildenhuis. Vanaf
1968 werden alle uitvoeringen in De. Kring geconcentreerd, omdat de
accommodatie in het Gildenhuis te sleclit werd. Het schooltoneel kreeg
vanaf die tijd ook een steeds grotere regionale betekenis. Steeds  Ileer

leerlingen van buiten Roosendaal bezochten  de voorstellingen. Vanaf 1971
werd het voor de verschillende scliolen steeds moeilijker om het school-

.0
)   CARN. CB 1936-1975, dossier 7225. jeugdraad. sportraad, culturele raad, instellingsbesluit

en wijzigingen 1930-1971. Ook o.m. kranteberichten in Brabants Neuwsblad. 21. 23 en 30-10-
1970, en De Stem. + en 6-11-1970
1 )   CARN, CB 1936-197,5. dossier 7233. jaarverslagen culturele raad.  1954,55 en  1956.
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toneel in te roosteren. Ook kregen de leerlitigeii streds grotere inoeite tiiet
het verplichte karakter ervati.   In   1972   was liet bezoek  al   niet   de   helft
teruggelopen.72

Voor het overige hield de raad zich I,ezig met aclvieswerk betreffetide
de culturele accoinniodaties: liet inuseitiii eii de beide zaal-accomnioda-
ties in De Kring en het Gildellhuis. Deze beide laatstrii wordeii iii de
volgende paragrafen  afzonderlijk  uitgewerkt.

5.3.1  De Katholieke Kring verdu,ijnt, schouwl,urg l)e Kring bl(ift
Iii   noveniber   195+  besloot   de  gemeent(·   -na   de   stati,te,lwijzigitig-   tot

liet  verlenen van een krediet.  dat  in  1956 ei,  1960 sY·rder aangeviild werd
tot eell totaalbedrag van 377.600 g,ildeti et, 64.+00 A  fotids perdll.  1 Iet
werd gel,ruikt voor emi grotidige verbouwing van het gebuitw. Tocli was
deze financiele injectie niet genoeg: de exploitatie was iiiet ro,id le krijgen.

Op  25 juni  1959  ging eeti volgende subsidietoezeggitig,  de  exploitatie  he-
treffend. vergezeld van de eis tot opneming van een lid van het gemeen-
tel}est,iur in het Kringbest,iur. Noodgedwonge,i legde het bestuur zich bij
deze eis neer. Wethouder Vos vulde de zetel in. De finaticifle prohlemen
bleven echter voortduren eti pastoor Ronine stond een verdere donocra-
tisering van bestuur niet voor. Daarom werd de Katliolicke Kri,ig iii 1964
geliquideerd.73

Het bestuur van de Sticliting Schouwburg Roosendaal had intitssen een
steeds groter beroep op de geiiieentekas nioeten doeii. Deze ontwikkeling
leidde in de gemeenteraad tot een gelieim sci io,iwb,irgdebat. waarin de
openheid en de bestuurssamenstelliiig bij de Stichting Schoriwl,urg Roos-
elidaal centraal stonden. Immers: het steeds maar blijveii foilrneren van
gemeenschapsgelden was strijdig met het systerm van bestutirsopvolging
via coiiptatie en niet de banden inet het kerkbestu,ir die daarmee bleven
voortbestaan. Het Stichtingsbestuur  zag  dat   zelf  ook  wei  in  eii  iii   1966
stelde de gemeenteraad een (loiIimissie Structuur Schouwburg iii onder
leiding van wethouder WBraat.

Uiteindelijk  resulteerde  de werkzaainheden  van  deze  cotiimissie  in  1968
in een statutenwijziging. De stichting ging toen Sticliting Schouwburg De
Kring hetezi, en alle banden met de kerk 1,1 algenie,ie zi,1 eii met het
kerkbestuur van de St.Jan iii het bijzonder werden verbrokeii. Daarmer
was de ideologische basis onder de Kringactiviteiten vervallen.74

72)   CARN. GB  1936-1973, dossier 7233. jaarverslagrii c·,ilt,irple macl  1938-1972.

' )   lierren:  De  Katholieke  Kring in Roosendcial. 10+.

74)  Heeren. a.u,.. 106-108
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5.3.2  Het Gildenlittis weet zich nog lang te handhaven
In 1957 vroeg   de KAB opnieuw subsidie   aan   om   een   verbouwing  te

financieren ten behoeve van de liuisvesting van de pas opgericlite 'R.KLe-
verisschool voor jonge arbeiders'. Opnietiw ontstond discussie in de raad,
opnieuw  protesteerde A.Radeniakers tegen  het  meestemmen  van  de  KAB -
le(len. tegen het frit dat gestibsidieerd werd om allerlei verenigingen en
instellingen iii het (;ildenhiiis oiiclerclak te helpen. tegen de verstrengeling
van groepsbelatig eii genieentebelang. en tegen het feit dat subsidiever-
zoeken voor het itistandhoudeii van het Gildenhuis altijd synchrooii liepen
met subsidieverzoeken van De Kritig.

Burgenieester Freyters antwoordde dat hij liet l,estaan van de (:ildrii-
botid en het Cildenliuis ee,i zege,i aclitte en dat het niet erg was dat er
vele organisaties trrecht konden Omciat die anders iii een gemeentelijk,·
ruinite gehuisvest zoudeil morten worden. Wethouder Theunisse. nog
steeds KAB -voorzitter. liet wetrii  dat De Kring  werd  gesubsidieerd  als  cul-
tureel- eli liet (:ildeiihuis als sociaal centrzim. eii dat daar niets op tege, 1

was. Het subsidie werd opniet,w verlee,id.75
De in gatig zijtide ontwikkeling zette echter door. Standsorgat,isaties

werden minder belatigrijk in de saitie,ileving. Het ciiltureel aanbod werd
zoveel inogelilk gecoiicentreerd iii De Kring. Het recreatieve aanbod otit-
wikkelde zich explosief, maar wel I,uiten de traditionele kaders. T(,ch wist
het  NKT-bestuur  in  1964  voor  een  nietiwe  verl}ouwitig  met  de  getrire,ite
een  onderhandse  letiing  van  160.000  gulden  af te  sluiten.  waarbij  voor
een periode vati dertig jaar rente en aflossing door de gemeente zoude,i
worden betaald. Proteste,1 wercli·11 iii de raadsvergadering nauwelijks nieer
gehoord. 76

De activiteiten iIi het Cilde,ihuis liepen evenwel duidelijk terug, met
Iiame de culture·le. Vanaf 1969 werden er geen uitvoeringen meer gegrven
omdat de zaal iii te slechte conditie verkeerde. Er ontstonden exploita-
tietekorten. Daardoor werden voor groot oxiderhoud geen gelden meer
gereserveerd. Ceiiieentelijke Stibsidies vulden de tekorten aanvankelijk
aan, maar toen de politieke machtspositie van de Katholieke Werknemers

77
all)rokkelde, was cleze weg uiteraard niet langer begaanbaar.

in 1980 wilde  men  een stichtizig oprichten  die het verenigingsgebouw
verder zou moeten exploiteren. De activiteiten die erin zouden moeten
plaatsvinden leken erg veel op buurt- en opbouwwerkactiviteiten. Men
vroeg de gemcente iii de sticlitiiig te participereti. Deze weigerde, Onidat er

°)  CARN, GB 19:16-1975. gemeenteraadsnottilen en bijbehoretide stukken 7-11-57
'6 )  CARN, GB 19:16- 197,5, genieenteraadstiotulen eli bijbehorende stukken 24-9-6+.
")   (;ARN, (;B 1936-1973, dossier 8+30. stibsidie NAV-afdeling Roosendaal 1966-1975
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al voldoende lokaties voor buurt- en opbouwwerk waren en men dit bo-
vendien een aangelegenheid voor het particulier initiatief vond.78 In 1982

werd daarop het Cildenliuis overgedragen aan de partictiliere 'Stichting Cul-
tureel Centrum Het Cildenhuis'. Deze sticliting ontving geen gemeentelijke
subsidies nleer maar moest bestaan van bar-opbrengsten, zaalhuur eti do-
naties.

Iii 1985 meldde de Stichting zicli bij het genieentebestuiir. Zij stond
voor eeti faillissenient. Na uitvoerige beraadslagingen -de genieente stond
niet afwijzei,d tegenover enige steun vanwege de vorderingen die zij nog
op  de  Stichting  had-  werd  toch  1)esloten  tot  liquidatie  per  1  juli  1986.
Het traditionele vakl,ondswerk had zijn attractiviteit verloreii, de Katlio-
lieke Werknemers waren uit de raad verdwenen. hit uit de nege„tietide
eeuw staiTiniende gebouw was bouwvallig en sleclit onderhouden mi het
stond in een iimiiddels oude. wei,iig aantrekkelijke bilurt. Huur en bar-
opbrengsten zouden tiooit voldoende kunnen zijn om een sluitende ex-

79
ploitatie te verkrijgen. Het gebouw wei·d daarim afgebroken.

5.4 Het jeugdwerk

Een van de eerste taken waarvoor de jeugdraad zich gesteld zag, was

het ontwerpen van een subsidieregeling voor jeugdvereiiigiiigen, waaron-
der men ook de patronaten en parochiehuizeIi begreep. Die waren er in
de parochie's van St.Joseph, St.Antonius, St.Cornelius en Fatima. Verder
was als accommodatie nog het AMU-gebouw aanwezig. Aanvankelijk koos
meii   in   1954   voor reii subsidie   m liet exploitatietekort,  maar   m   1956
werd dat een bijdrage per contribuerend lid zonder rekening te houden
met  baten en lasten.  hi  1956  werd  het jeugdfonds gevormd, waaruit  bij -
zondere activiteiten konden worden gesubsidieerd.

Een tweede belangrijke taak was de inrichting van speelterremen op
diverse plaatseii in de stad, en het subsidiiiren van de particuliere stich-
tingen  op dat terrein.  In 1955 werden de eerste  vij f aangelegd.  In  1960
waren er al zestien ingericlit, en ook nog eens vier speeltuinen.

80

Een derde belangrijk taakgebied werd de advisering bij de bouw en
inrichting van de wijk- en jeugdhuizen die in de nieuwe bouwplannen
waren opgenomen, te beginnen in Kalsdonk.81

78) CARN. dynamisch archief, dossier 16292, stichting Het Cildenhuis 1980-1986. o.a. brief
22-9-1980 en adviesnota 27-11 -1980
79) CARI\I, dynamisch archief, dossier 19292, stichting Het Cildenhuis 1980-1986

w)   De recreatie in de gemeente Roosendaal en Nispen. 5-6.
81 )   CARN, CB 1936-1975. dossier 722+, jeugdraad. sportraad, jaarverslagen 1954/55 en  1956.
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De jeugdraad  werd  zo een belangrijk orgaan: het beheerde en verdeelde
de gemeentelijke subsidie, het had een sterke adviesfunctie bij de aanleg
en inrichting van nieuwe faciliteiten en bij het honoreren van nieuwe
initiatieven.

Het traditionele jeugdwerk met zijn sterke nadruk op katholieke vor-
ming en opvoeding begon eind zestiger jaren zijn aantrekkingskracht te
verliezen. Toch had het iii 1962 nog 1270 leden.82 Binnen het traditionele
jeugdwerk had men altijd gewerkt met een kader van vrijwilligers. Dat
bleef men ook in deze periode doen. Binnen de jeugdvereniging zelf be-
gonnen weI spanningen te ontstaan tussen de wat patriarchale benade-
ringswijze van oudere leidinggevenden en de meer op zelfstandigheid ge-
richte jongere leiders. Dat leidde bijvoorbeeld in 1959 tot een conflict
tussen de gemeente en een van de jeugdverenigingen. Tot dan toe was
het gebruikelijk geweest dat het subsidie uitgekeerd werd aan de leiding
van de parochie of het district waaronder de betreffende organisatie viel.
Die sluisde het dan na aftrek van haar eigen kosten door. Die aftrek had
'De Jonge Waclit' te hoog gevonden, en zij vroeg om voortaan rechtstreeks
aan haar aMeling uit te betalen. De gemeente ging daar, na enige aar-
zeling, toe over.

83

Nieuwe vormen van jeugdwerk, vooral gericht op de iets oudere jeugd,
die nu immers niet meer automatisch met veertien jaar naar de fabriek
ging, deden hun intrede: de jetigdsocieteiten en instuiven. In het katho-
lieke Roosendaal probeerde men deze nieuwigheden zoveel mogelijk in te
kaderen in de bestaande structuren. Vanuit de Fatimaparochie werd bij-
voorbeeld eind 1959 'De Instuif' opgericht, die niet alleen als parochiele,
niaar ook als stedelijke voorziening bedoeld was.  Een  half jaar later had
men al 220 leden.

Het was een initiatief geweest van kapelaan Baars en het eclitpaar Man-
dos, dat de instuif vanuit Amsterdam kende. Er werden dansavonden
georganiseerd die echter meer als contactavond dan als bal bedoeld wa-
ren. Er werden discussieavonden georganiseerd oindat jongeren nogal
angst bleken te hebben om hun mening te zeggen of hun gedachten te
formuleren. Maar:

-het lidmaatschap is echter aan vrij strenge regels gebonden, die
meer  inhouden dan minstens  17 jaar  zijn en katholiek,  want  ook  de
geestelijke instelling (geen nihilisten of nozems is de stelling) wordt
goed bekeken alvorens men wordt ingeschreven.

7.8+

 )   CARN, CB 1936-1975, dossier 13380. subsidie jeugdverenigingen.
 )   CARN, CB 1936-1975. gemeenteraadsnotulen 6-5-1959
8+

) Brabants Nteuwsblad, 2-6-1960.
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De AIC pakte op dat nioment de zaken al rigoureuzer aan:  per  1 -3-59
werd ze omgevormd tot jeugd- en jongerencentrum 'Ruimte'. Daarbij
kwam tevens de socialistisclie grondslag te vervallen.

Er ontstonden al snel een aantal jeugd- en jongerencentra, zoals bij-
voorbeeld "t Koetshuis' (1961) of "t Cebouwke' (1964) van de 'Stichthig
voor Bedrijfsjeugd'. Deze centra kregen, net als de wijk- en buurthuizen,
beroepskrachten in dienst die zich met leiding en organisatie van de ac-
tiviteiten gingen bezighouden. Deze beroepskracliten werkten vrij los van
elkaar, ieder onder leiding van een eigen bestuur.

Voor zover deze besturen katholiek waren, en dat was in overgrote
meerderheid het geval, werden ze overkoepelend georganiseerd in liet So-
ciaal Charitatief Centruin. Na de liquidatie van deze stichting sloten die
besturen zich langzamerhand -al dan niet na enige aarzeling- aan bij de
'Stichting Stedelijk Jeugd- en Jongerenwerk'  die  in  1975  van de grond
kwam.

In de nieuwe wijken ontstonden geen nieuwe patronaten of parochie-
liuizen meer die door vrijwilligers en geestelijken werden georganiseerd,
maar wijk- en buurthuizen, die bemand werden door beroepskrachten
die door middel van de nationale subsidieregelingen konden worden be-
taald. Ze waren echter nog wel volgens de parochie-indelingen georga-
niseerd. Zo ontstonden naast de parochiehuizen en patronaten in het oude
centrum (die zich langzamerhand weI transformeerden tot buurthuizen-
nieuwe-stijl) wijk- en buurthuizen in de nieuwe parocliies/wijken Kals-
donk, Kroeven, Westrand, West, Keijenburg, Langdonk   enz.   V66r   1972
waren alle katholieke buurt- en parochiehuizen zelfstandige stichtingen
die werden overkoepeld door het R.K Sociaal Charitatief Centrum. Na
liquidatie van die sticliting vond centralisatie plaats naar de stedelijke,
algemene Sticliting voor Samenlevingsopbouw in Roosendaal en Nispen
die op 16-6-1972 tot stand kwam. Zij overkoepelde het buurt- en op-
bouwwerk, het OBS-werk en de wijkgebonden sticlitingen.

85

5.5 De sport

Ook de sportraad had volop werk. Haar taken lagen in het ontwerpen
en vaststellen van subsidieregelingen ten behoeve van het sterk groeiend
aantal Juniorenafdelingen van plaatselijke sportverenigingen en in het ad-
viseren over de totstandkoming en het beheer van de sportaccommoda-
ties.86

83) CARN, dynamisch arch&£ dossier   13406, santenlevingsopbouw Roosendaal en Nispen,

algemeen
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Met  sportaccommodaties  was   Roosendaal  in  1960 nog slecht bedeeld.

Het recreatierapport gaf een inventarisatie. De gemeente had in eigen-
doni, verdeeld over vier lokaties. acht voetbalvelden, een hockeyveld en
een korfbalveld. Daaroiider waren het gemeentelijk sportpark 'De Luy-
ten', dat in de jaren 47/48 was aangelegd in DUW-verband, de veldeti

van de sticlititig Vroitwenhof die gemeentelijk eigendom wareii maar die
de sticliting oii, met mocht gebmiken, en het sportterreiti dat BSC huurde
niaar dat door de club zelf was aangelegd. In totaal had de genieente elf
e,1 een halve liectare iii bezit. Rumi elf hectare was bovendien ilog ill
partic,ilier bezit. waarvaii vier hectaren toebehoorden aan het Red Ba,id
Sportpark eii #(<n aan cle Philips-otitspannitigsvereixiging. Sanien had het
partictilier initiatief tirge,i vortbalvelden. eeti athletiekbaan en zes teii-
i,isbanen.

Verder was er nog het genwentelijk open zwembad 'De Stok' e,1 het
..'partic'uliere opeti baci Lomielatid' dat was Iiitgebrrid 111et eeii ka,Iipeer-

cetitruni. Daarnaast was er de ijsbaan. dic. oiigeveer ren hectare groot
was. Voor de zaalsporteti wareii er twaalf gyintiastieklokalen bij scholeti
ter bescliikkiiig, allecti op inoiiic'nten dat claar gern les gegeven werd
uiteraard. eii tilet op zo,idag

Dat totaal was, becijferde het rapport. 171('er dan de helft te weitiig. Al
dez(' accomi11(,daties waren boveii(lien natiwelijks 111eer dan het kale veld.
het lokaal of de baaii zelf. Alle verenigi,igen hadden een sclireetiwend

gebrek aan kleed- en doitcheruinites, wedstrijdbanen eii -baden, en. van-
wrge de toenemetide supporterschare: parkeergelegenlieid, 'een theehuis'.
etc·. Bovendien iianien sport e,i lichanielijke opvoeding een steeds belang-

rijkere plaats in op school en iii de vrijetijdsbesteding van jongeren.
De  remedie  was ook duidelijk  aaiigegeven:   een gemeentelijk sportpark

vati voldoende afnietitigen. eeii school-instructiebad. niet daarnaast nog
emi Ilink aatital sport- ei (halfverharde) oefenvelden verspreid door de
stad op de verschillencle club-lokaties. Verder natuurlijk het aanbrengen
van  kieed-.  douche-, eii  andere  faciliteite,i  bij  de bestaatide terreinen. 87

De sportraad was blij niet dit advies, want -als er gebeurt wat daar staat.
zal de sport niet langer stiefnioederlijk wordeii bedeeld. -88

Oindat  er  rond  1960  ook  platinen  waren  voor de aanleg  vaii  een  ge-
meentelijk sportpark 'Hulsdoiik'. ontbratidde iiaar aanleiding van het
rapport al Mwl de vraag of er een geineentelijk sportparkbeheer ,noest

86)   CARN.  GB  1936-1975.  clossier  7224. ji·,igdraad,  sport raad, jaarverslagen.  1956.
87)  De recreatie in de gemeente Roosendnal en :lispen. 8-17. Ook CARN: GB 1936-1975. dossier

8732. sportacrottiodaties.
88)   CARN. CB  1936-1975. clossier 722+. jaarverslag sportraad  1960
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konieii. Dat was in Roosendaal. waar ieder liever baas iii eigen huis was,
altijd een beetje ee,1 moeilijke discussie, maar omdat er geen enkele club
was die zelf zijn acconimodaties kon betalen was dat gelukkig in dit geval
ern korte. Er werd inforniatie i,igewoiinen over de IIianier waarop een
en  ander in andere geineentes was georganiseerd  en  in 1963 leidde  dat
al tot de oprichting van een gemeentelijke dieiist voor lichanielijke op-
voeditig, sport en recreatie.

De aanleg van het genieentelijk sportpark op Hulsdonk ging niet door
omdat de uitbreidingsplan,ien veranderden. Een aantal andere zaken
werden echter voortvarmid aangepakt. Er werden kleedruimies en tribu-
nes gebouwd, de ijsbaan werd verplaatst tiaar zwembad De Stok dat
trotiwens ook wedstrijdbatien eti kleedgelegenheden kreeg, er kwam eeli
school-instructiebad, er werdeii Iiieuwe velden, baIieii en sport- annex

gymnastieklokalen aangelegd. Tenslotte koii in 1972 het nieuwe gemeen-
telijke sportpark 'Kortendonk' worden geopend. in eeti tiental jaren waren
daarmee de sport en de sportbeoefening er fors op vooruit gegaan.

§ 6. Het ongeorganiseerd vermaak

Dan was er natuurlijk iii de hele periode nog het ongeorganiseerde ver-
maak op de jaarlijkse kermis en de ker iissen in de buurt, met carnaval
of vastenavond, op de jaarmarkten en nationale feestdagen. Zowel ker-
mis als carnaval stonden bij geestelijke en wereldlijke overheid niet in een

goed blaadje. Daarom organiseerden de jongenspatronaten bijvoorbeeld
gedurende de kermisdagen allerlei activiteiten, waarmee men de jongens,
die dan ieder bovendien een broertje en een zusje mochten meebrengen,
gedurende de kermisdagen van vroeg tot laat bezig hield. Zo ging men
bijvoorbeeld te voet naar Bergen Op Zoom, met de muziek voorop, waar
de dag werd doorgebracht. 's Avonds ging meri dan per trein naar huh.89

hi dejaren zestig ging men de kermisplaatsen verpacliten, de opbrengst
kwam ten goede aan de culturele raad, die hiervan andere culturele eve-
nementen, manifestaties en soms ook verenigingen betaalde. 90

Bruiloften en andere feesten werden niet alleen in familie- maar ook in
buurtverband gevierd. De diverse Harmonielin bracliten hierbij vaak een
serenade, wat ze overigens bij alle speciale gebeurtenissen, lokale en na-
tionale feestdagen ook deden: radio en gramofoon werden  pas  na  1920

gemeengoed. Caf6bezoek, bioscoop en dansen waren verdere mogelijkhe-

89 ) De Grondwet. 9-9-1921.
w)  CARN, CB 1936-1975. jaarverslagen culturele raad 1960 e.v.

281



den om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Bij het cafdbezoek wilde
het drankgebruik nog wel eens problematisch zijn: de drankbestrijdings-
organisaties kwamen bepaald  niet  uit de lucht vallen.   In 1905 bijvoor-
beeld waren  van  de  in  totaal 417 uitgeschreven processen verbaal  er  194
wegens openbare dronkenschap.91 Die aantallen begonnen na de dertiger
jaren terug te lopen. Om te dansen ging men ook wel naar Essen, vlak
over de Belgische grens. En als men aan alle berichten die daarover de
ronde deden geloof moest hecliten, was het daar in de eerste helft van
de eeuw een waar Sodom en Comorra.

Halverwege de vijftiger jaren veranderde ook dit patroon sterk. De sa-
menleving werd anoniemer, de buurt kreeg minder betekenis als primaire
leefsfeer. Buurtgebonden feesten rondom bruiloften en andere evenemen-
ten verdwenen. De toegenomen welvaart bracht veleriei vormen van ver-
maak binnen ieders bereik en ieder kon die ook naar eigen individuele
smaak en behoefte invullen.

Sommige feesten werden echter geformaliseerd.   Zo   trok   in   1955   in
Roosendaal de eerste Carnavalsoptocht rond, een kinderoptocht georga-
niseerd door het Oranje-comitd en wei speciaal door de heren Rademakers
en  Van   Beek.   In   1959   kwam   men   tot het formeren   van de "Stichting
Carnaval Roosendaai, en trad er voor het eerst een Prins Carnaval op,
Driekus I. De Prins zou echter pas in 1962 zo honorabel zijn dat hij de
stadssleutels kreeg uitgereikt.92 De Sticliting Carnaval zou het Carnaval
uitbouwen tot het feest dat het nu is.

Andere feesten gingen een kleinere rol spelen, vooral de feesten die een
massaal karakter droegen of die verband hielden met kerkelijke of natio-
nale gebeurtenissen. Zo verdwenen allengs bijvoorbeeld de volksspelen bij
Oranje-feesten en de pleclitige processies met bijv. Christus Koning.

% 7. De culturete voorzieningen

Culturele voorzieningen anders dan de zalen bij caf6s en societeiten
kende Roosendaal aan het begin van de eeuw nog niet veel. De oudste
was een bibliotheek.   In   1900  was een Rooms-Katholiek Leesgezelschap
'Kennis is Macht' opgericlit,  dat een catalogus   in druk uitgaf.   In   1908
verscheen de catalogus van de nieuwe 'Leesvereniging der Katholieke So-
ciale Actie, afd. Roosendaal'. Of er een verband bestaat tussen Kennis is
Macht en het voornoemde leesgezelschap, is onduidelijk.

91)  CARI\1, GB 1851-1916, gemeenteverslag 1905.
92 )    De Kwakketkraant 1970. (een carnavalsuitgave)
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Een supplement op de catalogus van de Leesvereniging volgde al iii
1911. Het bestimr selecteerde de boeken voor personen beneden  de  18,
van  18-21   en  van  21  jaar en ouder. Al spoedig bleek de instelling  iii  ee,i
groter wordende behoefte te voorzien.    In    1912   heette   de   bibliotlieek
'Rooins Kalliolieke Leesbibliotheek St.Jan de Doper'. Ze was voor de uit-
letiing van boeken met alleen op zaterdagavond niaar ook op zondag
geopend. De uitlening vond plaats niet behulp van vrijwilligers. De ver-
enigi,ig had niet alleen Nederlandse boeken, nwar ook Franse. Duitse en
Eiigelse speciaal ook voor de leerlingen der beide lycea.

9:5

In  1921  ging het boekenbezit (3.500 delen)  van de R.KLeesbibliotheek
St.Jan de Doper over naar de toeri opgerichte Teretiiging Rooms-Katho-
lieke Openbare Leeszaal eii Bibliotheek Roosendaal'. De reden voor de
opricliting werd 25 jaar later bij liet zilveren bestaansjubileum in een op
rijni gezette voordracht aldus omschreven:

"..  die  oprichting had eigenlijk een diepere oorzaak.
de SDAP had in haar program onder nicer tot taak,
het opricliten van badhuizen, bibliotheken enzovoort,
en  van hun plannen   tot  een   leeszaal   had   men  stiekum  gelioord.
We moesten ze voor zijn anders was het verkeken,
Dan kregen we 'n rode leeszaal in dees streken,
Men stak als de weerga de koppen bijeen,
waardoor op de derde Kerstdag de Leeszaal verscheen/94

De bibliotheek werd grotendeels met vrijwillige krachte.n gerund. Een van
de dames Van Cilse was directrice. De gemeente subsidieerde de vereni-
ging  vanaf 1921. Vanaf 1928 ontving  men ook rijks- en provinciale  sub-
sidie.  In  1935 werd  de vereniging omgezet  in een sticliting. de 'Stichting
Rooms Katholieke Openbare Bibliotheek en Leeszaal'.9#    Na  1945  was
de  bibliotheek heel actief.  In 1950 opende  men een jeugdfiliaal  in  Kals-
donk.

In 1963 opende  ze haar tweede filiaal in Westrand. Vanaf 1968 besloot
het bestuur naast katliolieke ook boeken van andere geloofsrichtingen te
gaaii aanschaffen. Dat ging gepaard met een statutellwijZiging waarbij
het predikaat 'katholiek' verviel.  In 1968 opende  men  ook een uitleenpost
in het St.Franciscusziekenhuis.

Een tweede faciliteit was de bioscoop 'Americain' die al minstens vanaf
1916 gevestigd was. Het was een gewone commercidle bioscoop die voor
iedereen die het toegangskaartje wist te betalen toegankelijk was.96 Later

9 ') CARN, archief Stichting Openbare  Bibliotheek Roosendaal, geschiedenis van de I,ibliotheek.
94

)  CARN, archief Sticliting Openbare Bibliotheek Roosendaal. inv.n r.29+

95) CARN. archief Stichting Openbare Bibliotheek Roosendaal,
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kwani hier nog een tweede bioscoop bij. Cezamenlijk liadden ze een ca-
paciteit van 900 zitplaatsen.

Totieelacconimodaties waren aanwezig in de gebouwen van de Katho-
lieke Kring die vana f de verbouwitig  iii  1930  over een capaciteit  van  700
zitplaatsen bescliikte, en in liet Cildenhuis dat eeii capaciteit van +75
plaatsen had. Verder wai-en nog klei,iere zalen beschikbaar in het coiii-
Ii,erciele circiiit. bijv. zaal De VIijt of Errato. Ook de patroiiateii en pa-
rochielitiizei, eli later de butirt- en wijkhuizen beschikten over 7.aleti.

Expositieruimte kreeg Roosendaal iii 1937, toen (le oudheidkundige
kring De Ghtilden Roos haar muse,im kon inricliteii iii het oude genieeti-
tehziis. Ze verlitiisde,1 later naar de olide pastorie van de St.Jaii iii de
Molenstraat.

Het inuziekonderwijs voor al de mlizikanteii van koreii. haniioniefii en
orkesten vond aanvankelijk plaats via diezelfde koren, harmoniefi, e,i or-
kesteii. De dirigenten (laarvati waren tevelis (particilliere) mtiziekdoceii-
tell.   in   de  jaren   1936-1938  vatteii   de   hereii P.Hentenaar, F.Roset   eii
L.Tlietii,isse het plati op een nii,ziekschool te stichten oIndat -het opvoe-
reti vall |let cu|tilrele pei| cier inwoners een cier eerste taken van ent

.. 9-
genieet]te was

Een niuziekscliool was daarvoor Iloodzakelijk meeriden zij. Ook zoii
Roose,id:ial als woonstad aantrekkelijker worden met ee,i nitiziekschool.
e,1 Rooselidaal ZOil meer eii Iiwer eer, regioilale ftinctie kiiniwn krijgen.
Men stelde ee,i begrotitig op en zoii s,ibsidie krijgen. Dat ging echter
vatiwege de sleclite finaliciele toestand van de gemeente niet door. Daar-
111ee was liet initiatief voorlopig van de baan.

De  planiwii  kwamen  in  1947 weer terug op tafel,  toell Tlieunisse  iii  de
genieenteraad iiaar liet plan verwees. Eeii jaar later werd op zijn initiatief
een comn,issie opgericht oiider voorzitterschap Van wethouder Latieti
waariti imast hijzelf i..van Beek. eii L.Oomeii zitting hadden. Iii 1950
werd de mliziekscliool officieel opgericht. De raad van de gemeente Roo-
sendaal en Nispen benoemde de bestuursleden. Het college vaii BSW
benoemde uit zijn niiddeii een voorzitter. Iii het eerste jaar van haar
bestaan waren  er 100 leerli iigei 1.

De muziekschool groeide snel. In 1960 had ze al 450 leerlingen. Ze
kreeg al siiel een regionale functie. Er kwatiien depetidances in Oud (:as-
tel en Wouw (1966). Fijnaart en Willemstad (1967). Kruisland. Steenber-
gen eti Willemstad (1968) en Rucplien (1971).
,»,

)  Blijkens advertenties in De Crondiret. jaargang 1916.
F

) CARN. arcl,ief Sticlitillg Roi,selidaalsr Muzieksc hool. commissie tot stirliting van eeit R.KAlu-
ziekschool  1938-1950.
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TeliJotte was nog vati belai,g de Sticliting Vrouwenliof (1950) ren oiit-
spaiitiingscelitrutii  dat  ee,1  opeiiluclittlieater  had  lilet  1000  zitplaatse,i.

% 8. Het Roosendcialse voetbal: een voorbeeld

ilet voetbal kwalll Vall,lit Cmwkell iiaar Roosendaal. ln 1902 nani nl.
cle familie Vati Alpheii tiit die piaats (1(' exploitatip op zic·h vaii de Coll-
certzaal van De Litiic'. Hitii zo,ieli ko,iden al aardig voetballe,i. leerdeii
liet hun vriende,1 eii i·iclittrn nietee,i de perste voetbalclub op. Die heette
Sparta, otiidat cle jo,igeiis Va,1 Alphmi iii (;innekeii bij Sparta hadden
gespeeld."8 Het eerste speelveld was een weilaticl la,igs de Hulsdo,ikse-
straat. Sparta was gerri laiig leveii bescliore,1 eii wei Al al si,el ol,gevolgd
door Concordia.

De voetbalsport werd stiel populair en de chibs sc·hoteii als paddestoelen
tilt de grond. Daar(mder  was   iii   1912   ook   Excelsior, de voorloper  van
RB('.. De lede,i werdeii gerecruteerd otider Kalsdo,ikse jorigens. Kalsclonk
was de fal,riekswijk rofid de stijlselfabriek. Daarnier was Excelsior een
verenigi,ig vooi· de lagere statiden. 1,1 tegenstelliiig tot Sparta en Concor-
dia waar 'biirgerjoIigetis' speelden. 99

Excelsior speelde op een van de vele weilanden van Kalsdonk. Uiteraard
was er geen sprake van voetbalsclioeneii of sportkleding. Het was m die
tijd  niet  sinipel  0,11 eeii wedstrijd  tot  eeii goed einde te brengen:  voor je
kon beginnen Iiioesten eerst de doelpale i in de grond gezet. de Inoishopen

gefgaliseeid en de koeienvlaaien opgei uimd worclen. Tenslotte liep je nog
kans dat de Roosendaalse politie verscheen, die m die tijd niet erg wartii
liep voor de nieuwe sport en da„ kostte het erg veel moeite oni zowel de

spelers als de bal uit de handen van de dienders te houden. 1()()

Excelsior  sloot  zich   iii   1916  aan  bij  de  R.K\'oetbalborid maar vertrok
daar  weer  uit  i i  1919  oindat  mcn  er  niet  meer  kon  promoveren.  Vai,af
die tijd speelde i,ien bij de Brabantse, later de Nederlandse Voetbalbond.
Dat  braclit een aantal iiaainsveranderingen   met   zich   niee  en   iii   1927
werd dat -na een fusie met iiog een Kalsdonkse club- Roosetidaal Boys
(:oinbinatie.

RBC was zeker met de eiiige voetbalclub iii Roosendaal. Er was nog
Alliance met als voorzitter Jef Rademakers. Deze club was gelieerd aaii
Alliance Toneel, een vereniging die vooral bekend werd door de verschil-

48)   (:o,inians. Ciedenk/,oek bi) het  3-jarig /,estaan van RB(' 1912- 1941,11 -12.
99

) (.0",nalls. a.w.. 17.
to"

) (;ounians. a.w.. 18.
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leiide revue's die onder leiding van Toon Rademakers werden opge-
voerd.101 Dan waren er nog De Muggen die op de wei van boer Bier-
booins speelden. de fabrieksploeg van KaVeWe. SDW (Samenspel Doet
Winiien), BSC (Burgerhoutse Sport Club) en vele andere, veelal wijkge-
botiden verenigingen en clubs.

Het predikaat 'R.K' was voor al deze clubs een probleeni. De geeste-
lijklieid stond erop. Nii waren de meeste clubs katholiek en hadden een
geestelijk adviseur. Maar dat was niet genoeg. Ze moesten ook aan de
coiIipetitie van de R.KVoetbal Bond mee gaan doen. iets wat voor de
betermi onder hen veel te wrinig mogelijkheden bood. Ze bleven hals-
starrig weigeren die stap te doen.

In de Katholieke Kring   had   in de zorner   van   1931    een   vergadering
plaats waarbij alle voetbalclubs waren uitgenodigd. De vergadering was
bedoeld om de clubs ertoe te brengen over te stappen naar de RKM. Er
ontstond ren levetidige discussie en de diocesane adviseur liield een gloed-
vol betoog. Toch was lang met iedereen overtuigd en op een gegeven
monient werd er wat minder parlementaire druk uitgeoefend Om het ge-
wenste resultaat te bereiken. Er ontstond zelfs een incident op het irio-
ment dat  een van de Alliance-leden de geestelijk adviseur aanvloog toen
deze dreigde met bekendmaking van de nanien van de tegenstanders bij
het hoogste kerkelijk gezag.

102

RBC bleef neutraal voetballen. en dat deed ook Alliance. Deze laatste

verewging had het bij het kerkelijk gezag ecliter flink verbruid en werd
op alle mogelijke en onitiogelijke manieren tegengewerkt.103 RBC werd

bij haar 25-jarig jubileurn door de KNVB uitvoerig geprezen om haar
neutraliteit. 107

Voor  alle  clubs gold ecliter  dat ze speelden op slechte terreinen: allemaal
hadden ze hun eigen 'wei'. Het genieentebestuur dacht er ecliter op geen
enkel moment aan een Sportpark aan te leggen en de clubs vroegen er
aanvankelijk  ook niet  oni.  Vanf 1921 huurde de gemeente een sportterrein
op Kalsdonk dat echter voornanielijk gebruikt werd voor de paardesport
en niet voor het voetballen. 105

In  de  oorlog  werd  er  tot liet seizoen 1944 gewoon doorgevoetbald.   In
augustus 1944 organiseerde RBC -bij afwezigheid van de normale com-
11)1            ·1  Jubiteumultgare ter gelegmheid van het 75-jarig bestacin van de Roosendaalse Sportclub
Alliance,  24.
1(12)   CARN. De Groncht,et. 20-7-19:31.
1«9   Blijdenstein in Jubiteumuitgare  ter  gelegerifieid  van  het  75-jarig bestucin rcuide  Roosendacilse

Sportclub Alliance   191 3-1993.
111+

) De Sportkrontek. juli 1937.
105 )  CARN. (;B 1917-1935. gemeeliteraadsnotulen 13-7-21  en gemeenterekeningen 1921  e.,·.
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petitiewedstrijden- voor het rerst het kampioeiiscimp van Roosendaal, dat
door de ploeg van KaVeWe op overtuigende wijze werd gewonnen.

106

Na de oorlog werd de draad weer opgepakt. Er kwanwn nieuwe ont-
wikkelingen. Niet alleen ontstoiiden er supportersclubs. RBC wilde ook
een  jeugdafdeling  en in verband daarniee voorzag meii  zich  eind  1946
van het predikaat  'R K' Daardoor verwaclitte liet bestuur veel  Steull
vaiiuit het onderwijs want "zonder de ste,in van kerk en onderwijs hoefde
men niet te verwachten dat de zojuist opgerichte jeugdafcleling behoorlijk
van de grond zou komen. M 107

Vanaf die tijd was broeder Liguorio aan de club verbonden, bekend als
'de voetbalbroeder'. Hij zoii uitgroeirii lot inanager vati RBC. Hij bleef
tot 1974 actief. 108  Ook  Alliance  werd  iii   1952  R.K   niaar  dat  was  omdat
de R.KVB. sametiging met de N.VB., en onidat me,i het liefst "sluilile-
rende weerstanden" wilde onizeilen. 109

In   1949   promoveerde   RBC   iiaar de Eerste Klasse. Iii datzelfde  jaar
kreeg ze vergunning 0111 het eigeii stadion 'De Luiten' aan te leggen. Het
zo" 40.000 gulden gaan kosten. Alliance speelde vanaf  1955  ook  in  de
Eerste Klasse maar degradeerde na een aantal jaren weer. Ook hun ac-
commodatie  liet  te  wensen  over.   In 1969 speelde het eerste elftal  op  de

terreinen bij RBC, de rest op Hulsdonk. De onderhandelingen met de
gemeente verliepen stroef niaar  iii  1970  kwam  toch  het  verlossende  be-
richt dat sportpark Kortendonk kon worden aangelegd door Gemeente-
werken:10  Het  zou  in  1972 in gebruik worden genoinen.

In het seizoen 70/71 degradeerde RBC en speelde niet langer in het
betaald voetbal. Oorzaak: er was geen aandaclit besteed aan nieuwe aaii-
was, de jeugdspelers waren niet begeleid, en tenslotte had men verzuinid
de evolutie van het moderne voetbal bij te houden. Voorlopig zou RBC
verder gaan als amateurclub.111

1416)  Coumans, a.w, 43-45.
1(F)  C'oumans, a.w. 58.
108)   Coumans. a. w., passii,1.
14")    Jubileumuitgave   ter   getegenheid  van   het   75-jarig  bestacin   van  de  Roosendaalse   Sp(,rklub
Alliance.  8.
110', Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Roosendantse Sportclub
Alliance  1918-1993,27.
111 )   Coumans, a.w., 77-78.
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§ 9.  Samenvatting

Rond de eeuwwisseling was het Roosendaalse culturele leven georgam-
seerd rondoiii de socifteiten. De soc*ifteiteii waren ontnioetingsptinten

voor leden van de hogere statiden. die daar litin oiitspanning en cultureel
genoegen combineerden lilet het op informele wijze voorbereiden van tile-
nings- en bes|i,itvorining op o.ni. sociaal. cultureel en politiek terrein.
Bintieii de socifteiteri werd aan de vrije tijd een vooral cillturele inrtillillg
gegeven. Het culturele leveii werd sterk standsgebonden beleeM.

hi de hogere kringen had nien sterk de belioefte zich af te zonderei,
voor de lagere staiideti. De groep Fond de fainilie Van Cilse streekle bo-
ve,idieii Iiaar eeii excliisief katholieke societeit. Er bestonden twee socif-
teiten:  De  Unie  waarin  zich de gevestigde iiotabelen  en de gegoede  mid-
detistai,d verzameldeii. e,1 \,lijt eii Volharding. die over het algeniee,1 de
joiigere generatie aaritrok die iets nii,ider conservatief was en het liberaler
decl vaii de ouderen. De groep die cultmeel actief was. was vrij klein eii
voelde in nieerderheid niet voor ee,i exclusief katholieke societeit.

hi  1908  werd  die  toch  een  feit  toen  op  iiiitiatief vaii pastoor De Croot
door eeii bestitur on(ler leiding vaii Van Cilse De Katholieke Kring werd
opgericlit die mteindelilk De Unie zoti gaaii verdritigen. De Kri,ig was
statutair eii fiiiaiicieel alliankelijk van de St.Jaiisparochie en de pastoor
liad de ultime zeggenschap. De Kring zoii naast herensocifteit ook eeii
verzanielpimt worden voor de vele R.K.Verenigingen die tussen 1900 en
1925 werdeti opgericht. Ze hadden een sterk religieus, ideologisch en
izioraliserend karakter en waren vooral voor de lagere standen bedoeld.
De groep die cultureel actief was werd zo snel groter.

Daarniee werden eigenlijk twee zaken in De Kring verenigd die onver-
enigbaar bleken. Enerzijds bleef het het vrijetijds- en ontmoetingscentruln
voor de R.K betere standen die zich als groep bepaaid iiiet altijd precies
volgens de riclitlijnen vaii de geestelijklieid wilden gedragen. Een belang-
rijk deel van de Iiotabeleti bleef weinig heil zien in de rigourevize, clericale
aaripak. Tegelijkertijd scliermde de groep rond de Van Cilses. het mach-
tigste deel vaii de rooms-katholieke elite. zich door nuddel van organisatie
iii katholiek verband af van de invioed van instromende - dikwijls met
katholieke- iiotabele nicuwkomers met tiieuwe ideeen. Men bescliermde
zo de eigeii inaatschappelijke machtsbasis.

Atiderzijds werd de Kring de thuisbasis van veel R.KE organisaties die
onder leiding vaii de cirrus in eerste instantie moreel-religieuze en zede-
lijke doeleti nastreeMen. maar die zeker ook maatschappelijke verande-
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ringmi wmisten die deels connicteerdeti niet (lie vati de gevestigde elite.
De R.K organisaties vorriiden evenwel de l,elaiigrijkste niachtsbasis vaii
de cirrus.

Iii de Krilig otitstonden zo conflicterencle belangen en doelstellii,ge,i.
Steecls ti,eer katholieke groepeii itit de lagere standeti gingeii gebruik nia-
keii van de accomnwdatie van de Kring die daardoor voor de liogere
statide,i veel vati zijii aa,itrekkelijklieid als exclusieve socifteit verloor. De
c'|enis wi|de meer controle op c.q. invioed bij de lokale elite en probeerde
(lie aaii zich te biIi(le,i. De maclitbstrijd die daarvaii het gevolg was. werd

iii het voord<·el va,i (ir clerus eti de R.K orgaikisaties beslecht. Eerst werd
socifteit De Liiie wegge<·onctirreerd. Daarna wei·(1 aa,i het ei,ide vati de
clertiger jare,i eeti deel van cir fu,ic·ties clie cle Katliolieke Ari,ig altijd lia(1
ge|lad, Ill. de sociale en politieke, overgelieveld Iiaar het Cildetihilis dat
iii  1926  ill  gebrtiik  genoineti  was.

Nadat  De  Unie  iii   1933   vati  het  totieel  was  ver(lwetie,1  bleve,1  Ilaar
leclen mitureel ac'tief, zij liet bititen Kiiiigverband. Wei werkten ze iii re-
vile's eii cabaret sanien itiet het Kiingtoneel dat in wezeii voorkwani uit
de wat mmder clericaal bevlogen elite. Op die matiier werd het stands-
eti groepskarakter van de zich ontwikkelende ordening doorbroken. Het
was een ontwikkelii,g die haaks stond op de steeds rigoureuzer worden(ie
segmentering in de rest vati het Roosendaaise culturele leven.

De kerkelijke sociaal-ciilturele organisaties werde,i steeds belangrijker.
Ze waren standsgeboliden en sexe-gescheideii opgezet. Ze werden per
parochie georganiseerd. Jeugdwerk ontstond iii de parochies. niet iianie
in de patronateii. Het was vooral opvoedend en vormend van aard. IIi
de jaren twintig kwaizieii claar de afclelitigeii van landelijk georgaiiiseerde
jeugdveretiigingen bij Sport onttrok zich enigsziiis aan de organisatie iii
R.K verband.

In liet midden van de dertiger jaren begon een aiidere situatie te ont-
staan. Hoewel er nog grote aantalleii amateurs actief waren iii tonie'l eil
cabaret. werd het cultureel aanbod steeds meer geprofessiotialiseerd. Het
vereiste om te kiinnen voldoen aan de veranderde smaak en de gestege,1
verwachtingen van het publiek een steeds betere outillage en steeds nwer
faciliteiten. Daardoor werd het op den duur financieel onmogelijk om
meerdere culturele centra in stai,d te hotiden. De rivaliteit die hieruit
vooral tusseii de Katliolieke Kring en het Cildenhms in casu tussen elite
en arbeiders ontstond, leidde in de vijftiger jaren tot schaalvergroting en
verdeling van functies: stedelijke culturele functies werden geconcentreerd
in de Katholieke Kring, stedelijke sociale en politieke functies in het Gil-
denhuis.
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Rond de zestiger jaren verloren vervolgens stands- en kerkgebonden
activiteiten terrein als gevolg van sterk democratiserende en secularise-
rende tendensen. Op grond van stand of geloof wilde men zich met nieer
organiseren c.q. lateii uitsluiten. Daarinee verloren veel van de Roosen-
daalse verenigitigen die op grond van deze beide criteria georganiseerd
waren zowel hun aantrekkelijkheid als hun legitimiteit. De groeiende wei-
vaart bracht in deze tijd ook een geweldige groei van het aantal nioge-
lijkheden tot vrijetijdsbesteding en ontspanni,ig met zich mee.

De toenemende differeiitiatie iii activiteiten en de toenemei,de moge-
lijklieden om subsidie te verstrekken dwongen halverwege de jaren vijftig
een andere structuur af: die van c,ilturele-, jeugd-, en sportraad. Hieri ii
werd echter iiog Volgells de oude, liatriarchale patronen en traditionele
uitgangspintrii gedacht en gehandeld. De werkwijze eii samenstelliiig van
deze radeii konden. nadat  iii  1970  een  politieke  machtsverschitiving  had
plaats gevonderi, genioderniseerd wordeti.

De culturele voorzieningen die Roosendaal kende  waren   tot   195+  be-
perkt en in ieder geval Iliet bedoeld voor algeineen gebruik. Men kende
de diverse zalen en gebouwen voor de verschillende societeiten, parocliies

en verenigingen, die allen bestemd waren voor de eigen (stand- of ge-
loofs)groepering. Daarnaast was er een bibliotheek en twee bioscopen op
commerciele  basis.   Na  1950  werd het aanbod uitgebreid  met  een  niu-
ziekschool  en een schouwburg  en  werden   in het kader  van  de  stadsuit-

breiding vele buurt- en wijkcentra gebouwd.
Sportieve en recreatieve voormeningen waren  tot 1950 volledig een  zaak

van het partictilier initiatief. Roosendaal kon toen beschikken over zwem-
gelegenheid, een gemeentelijk gefinancierde mogelijklieid tot het beoefe-
nen  van de paardesport  en  over  een  wielerbaan.  Na  1950  werd  de  rol
die de sport King spelen snel groter. Crote groepen jetigdigen gingen actief
sporten. het fenomeen supportersclub nam grote vormeii aan. De rol die
de gemeente speelde werd groter. met name op het terrein van de bouw
en het onderhoud van lokaties. Er werden vooral  na 1960 verscliillende
sportaccommodaties en recreatieve voorzieninge,1 gebouwd als sportpar-

ken, sportvelden, zwembadeii, kinderspeelplaatsen enz.
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HOOFDSTLK VII

BESTUUR EN POLIZIEK

§ 1 . Inteiding

In een agrarisch-ambachtelijk dorp waren politiek en bestitur doorgaaiis
een zaak voor een kleine elite van nianneii die elkaar goed kenden. Een
politiek anibt werd uitgeoefend naast een norinale werkkring. Eenmaal
gekozen in een bepaalde functie bleven politici meestal zitten tot ze door
overlijden of hoge ouderdom Iiiet langer in staat waren hi,Ii fuiictie waar
te nemen. Niet zelden volgden in bepaalde fainilies de zonen als het ware
hun vaders op. Het systeem was patriarchaal en in zijii praktische uit-
werking nog weinig democratisch. Van politieke partijen was nog nauwe-
lijks sprake Ieder werd individueel gekozen. Aan de eventuele achterban
werd geeti verantwoording afgelegd over de gevolgde koers of de genomen
beslissingeii. Expliciete programma's waren er nog met. Het anibtena-
renkorps was klein en werd direct gecoiitroleerd door de politici. Tussen

politici en anibtenaren gaapte geen grote deskundigheidskloof.
In een moderne stad is de politieke elite een stuk groter. Er zijn over-

wegend plaatselijke afdelitigen van nationaal georganiseerde politieke
groeperingen en partijen politiek actief, die beginsel- of partijprogramma's
hebben en daarover aan hun acliterban verantwoording alleggen. De acli-
terban heeft invloed op de totstandkoming van die programma's en bo-
vendien op de samenstelling van de groslijsten. De politici worden gekozen
en lang tiiet altijd herkozen. Hun zittingsduur is zelden langer dan twee
tot drie zittingsperioden. Doorstroming is belangrijk. Tenminste burge-
meester en wethouders zijn professionele bestuurders die geen nevenbe-
roepen nicer uitoefenen. Het ambtenarenkorps is uitgegroeid tot een om-
vangrijke bureaucratic. De politiek is wel verantwoordelijk voor de
ambtelijke activiteiten maar heeft daar niet directe controle over, inte-
gendeel,  men is direct  alhankelijk van  hun  deskundiglieid.

Belangrijk is te bedenken dat de eerste twintig jaren van deze eeuw
nog volledig in het teken stonden van de strijd om het algemene kiesreclit.
De politieke emancipatie van de arbeiders en kleine boeren werd niet de
invoering van het algerneen kiesrecht wei formeel, maar nog niet in de
praktijk van alledag gerealiseerd. Tot aan de Tweede Wereldoorlog moest
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deze categorie ervoor vecliten om door de zittende politici en bestuurders
iii Roosendaal seneus geiioineii te worden.

We  zoeken  iii  dit  hooMstuk  naar  het  antwoord  op  de  volgende  vrageii:
wie hadden er iii Rooseridaal itivioed op de politiek? Wie eii wat wareii
cle bestuurders? Uit welke iietwerkeii waren ze afkoinstig? Met welke

belaiigengroeperingen waren ze verbonden en op welke maiiier? Waren
ze katholiek? Voerden ze een katliolieke politiek? Waaruit bestond die
dati? Waren er veel politieke richtitigen c.q. controversen? Hoe ging nien
daarniee oni? Hoe en watineer veranderdmi de relaties tussen de vet-
schillende groepeti eti aktoreii?

Om ern en atider goed in beeld te kimnen brengeii. gaa,1 we uit vaii
drie peiljareti: 1891, de aai,vaiig van de onderzoeksperiode toe,1 in Roos-
endaal iiog geen politieke verenigingen of partijeii besto,iden, 1931 toeii
voor het eerst eeti substantieel deel vati de raad uit arbeiders en winkeliers
hesto,id. eii  1970. het  eiiide van de Oilderzoeksperiode toen het inerendeel
van de zetels in de gei IieeTiteratid bezet werd door vertegenwoordigers

van imtioliale partijeri.

4 2. De politieke constellatie

De raad bestond  vati  1851   tot   1911   uit  vijftieti  personen.  Vaii  1911   tot
1931 telde de raad zeventien personen Daarna liep dit aantal, steeds iii
relatie niet het groeiende aantal i,iwoners, op. Bij de verkiezingeii iii 1970
werden  29  raadsledeii  gekozen.

De raad werd in de liele periode door kiesgereclitigdeti gekozen. Deze
groep o,iderging iii de loop van de tijd iic,gal wat verai,deringeii. Steeds
meer  personen  werdeii  kiesgereclitigd.  Tot  en  met  de  verkiezingeii  vali
1895 futictioiwerde het ceiisus-kiesreclit. Slechts 1Iiannen van 21 jaar en
ouder die tieii giilden of meer belasting betaalden mochten hun stem
uitbrengeii.  Door de veraiiderde wetgeving van  1896  werd  voor het eerst
in  de  verkiezitigen  van   1897  het  ce,isusprincipe  losgelateii  en  mochten
alle volwasse,i mannen die niet op een of andere manier bedeeld werdell.
stemmen. Dat verdubbelde ongeveer het aantal kiezers in Roosendaal. Na

de  Groiidwetswijziging  van 1917 waren in principe  bij de verkiezingen
van  1919 alle  niannen  met de Nederlandse nationaliteit  van  21 en ouder
stenigereclitigd. Het aatital Roosendaalse kiezers werd toen de lielft groter.
Dat wil tevens zeggen dat ruim ee,iderde van de Roosendaalse volwassen
matinelijke bevolking m die tijd (al dan niet tijdelijk) bedeeld werd. Pas
in   1923  had   de veranderde Kieswet tot gevolg  dat   ook  vrouwen   bij   de
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genieenteraadsverkiezingen steingerechtigd waren. Dat verdubbelde op-
Iiieuw het aa,ital kiezers meer dan royaal. Alies bijeen brachteii deze wets-
wijzigi igm in vrij korte tijd ee, 1 geweldige toeiiaine vaii het aantal kiezers

teweeg. (overziclit 63)

Overzie\\163.      Het   ciantal   inwoners   ert   het   (icintal   kiesgereclitigden   voc,r   de   Gemeen-
terciad.   in  de  eerkiezingsjciren   1593-1923.

Jaar aalital inwo,iers  amiral kiesger. genwetiteraad, ook

per 1.1 uitge(lruk, iii % vait liet iti,i·oiwrsaa,ital

1893 12.0.17 805 6,7%

1893 12.806 835 6.5%

1897 17.0.31 1+69 11.3%

1899 13.+34 1597 11.9%

1917 2(}.365 2660 13.1%

1919 20.54+ 3917 19.1%

1923 20.101 8827 43,9%

Bron: Roosendaal. rooms eii rimpelloos.

Daarbij moet wordeii opgenierkt dat de grootste toeilaii ie veroorzaakt
werd doordat met name categorieen die voordieii uitgesloten wareti vaii
het stemrecht politieke invioed kregen, zoals bijv. kleiiie boereti, arbeiders
en armeii waaionder veel werklozen, ouderen en vrouwen. Daardoor wei ci
de groep kiezers een onivaiigrijk en heterogeeti gezelschap dat uiteetilo-
pende belangeii nastreeMe. Dat stimuleercle politieke partijvorming

Bij de vertiieuwde  wetgeving  van   1917   veranderde   er   nog  meer:   de

zittingsdi,iir van de raadsleden ging van zes naar vier jaar. Van een stelsel
waarbij men wijkgebondeii stemile en waar in principe iedere twee jaar
eeiiderde deel van de raad werd vervangen. King men over naar een stelsel
waarbij iedere vier jaar de raad in zijn totaliteit werd gekozen.

De kieswetgeving bleef daarna gedurende de onderzoeksperiode iii grote
lijnen hetzelfde.

§ 3. De bestuurders

3.1  Kennwrken en karaktereigenschappen van politici

Wie kijkt naar kenmerken en karaktereigenschappen van bestuurders.
kan alleen kijken naar die zaken die hem zijn overgeleverd. Voor wat
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betreft sociale herkomst, zittingsduur, leeftijd enz. kan men daarbij afgaan
op feitelijk vaststaande gegevens. In dit paragraafje willen we echter kij-
ken naar meer persoonlijke kwaliteiten. Wat voor man of vrouw wenste
en verwachtte nien in de geizieenteraad? De gewenste en minder gewen-

ste eigenschappen van raadsleden werden vanzelfsprekend meestal ter
sprake gebracht door voor- respectievelijk tegenstanders van de kandidaat
in kwestie. De voorstanders maten zijn goede eigenschappen breed uit,
terwijl de tegenstanders lietzelfde deden met zijn minder goede eigen-
schappeti.   De   beschreven kwaliteiten gaven dus eerder een uitvergroot

beeld van de wenselijkheid dan van de werkelijkheid. Maar juist in die
uitvergroting krogen we een fraai beeld van wat inen in de bedoelde tijd
zag als ideale kwaliteiten voor een raadslid.

Rond de eeuwwisseling zag nien iii de raad graag -bezadigde manneii-
en "respectabele niannen die aller achting volkonien verdienen".'     Van

P.Segers werd bijv gezegd dat hij "meermalen blijk heeft gegeven van
een goed oordeel en een rui,neii blik iii zaken te hebben, dat hij begaafd
is met een zeldzaani vernuft".2 In 1897 werd van Heerma vaii Voss gezegd

dat hij de belangen der geirieente "onpartijdig en met kennis van zaken.3

zou behartigen. Die kwalificaties kwam men vaker tegen in oppositioliele
kringen waar nien vooral fulmineerde tegen vermenging vaii eigenbelang
en geineentebelang. Dan had men vaak de kringen rond de families Van
Cilse, Van Loon enz. op het oog, die men niet alleen van profijtelijke
grondverkopen aan de genieente besclmidigde maar ook van het mani-
puleren vaii pachters en personeelsleden en het uitsluiten van "vreemde-

lingen".+
In  1909  ging liet  over  "inannen die allen met eerlijke gevoelens bezield

zijii en Roosendaals belang voor het eigen belang stellen- en over de
eerste arbeiderskatididaat. "een iiian van karakter die eigenbelang uit deri
raad  tracht te weren.„5  In 1913 heette het "onpartijdig  eii  waardig"  of
'oprecht en solied" en werd men aangespoord om te stenimen op "flink
ontwikkelde en deftige ledeii".6

De groep nieuwe kiezers van lagere stand was niet erg in tel. Ill 1905
schreef men iii verband met de eerste arbeiderskandidaat over mensen
-die hun belatig liever toevertrouwen aan een Inan, wwns beste aanbe-

9   (;ARN. docuinelitatiemap verkiezingeii. niateriaal  1891.
2)  De (im,idwet. 19-7-1891.
3) De Gnindu,et. 4-7-1897.
+) CARN. docunientatiemap verkiezingeti. 1897-1910.
')    De  Grondiret.  4-3 -1909.
6) De Grondwet. 24-6- 1913.
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veling het schijnt te zijn dat hij elketi dag met de inelkkar in Roosendaal
komt  en een goede vrietid  van  otize  dienstnieisjes is.." Tegelijkertijd  werd

zijn onallia,ikelijke positie heel praktisch  onischreven  als  "..hij  lieeft  geen
straten, Keen schooiizoon, eli zit niet oiider de plak van een finaticier. -8

Mo, was tot aan liet begin van de jaren twintig duidelijk op zoek naar
sterke. aansprekende   individue,i: waardige, respectabele inannen   vaii
stand met kentiis van zaken, clie het belang der gemeente boven liet ei-
genbelang stelden. In dat patrooti kwaill naarmate de verzuiling om zich
heeii greep, naarinate de democratie ook kandidaten uit niet-deftige en
niet-notabele families mogelijk niaakte en naarniate partijvorniing be-
langrijker werd, duidelijk veranderilig

Als we naar het beeld kijken zoals dat door tijdgetioten geschilderd werd
van de ideale politicus uit de jaren dertig. veertig eii vijftig, daii valt
allereerst op dat er spiake is van 6617 constante factor: er bleef gehamerd
worden op de ongewenstheid vaii vermenging vati eigeribelang eii ge-
ineentebelang. Uit het feit dat dit zo benadrukt werd kan mell ecliter
ook afleiden dat er op zijn nlinst constante aanleiditig was dit te doen.
Er was in de verkiezingsretoriek dan ook veelvuldig sprake van baatitjes-
jagerij en bevoordeling van fainilie en medestanders.

Een volgend opvalleiid gegeven dat ecliter in sclirille tegenstelling staat

tot de voorgaande periode, is dat aan kennis of bekwaanilieid van de
aanstaatide politici weinig aandacht werd besteed. Dat lag bij de arbeiders
voor  de  hand: zij liadden immers te maken  met een behoorlijke onder-
wijsachterstand en ze waren er niet bij gebaat die te etaleren. Maar ook

bij de andere kandidaten werd aan die zaken nauwelijks aandaclit be-
steed. Voor zover de heren geprofileerd werden, werden ze aaiigeprezen
als representant vaii een bepaalde stand. als goed katholiek, als vader
van een groot gezin, als vertrouwensman van een bepaalde categorie
Roosendalers. Daarbij lag de nadmk op zedelijke, niorele en religieuze
kwalificaties.9

De ergste verwijten tijdens de verkiezingistrijd wareii niet nicer gericht
aan liet adres van de individuele partij-politicus, maar aan de groep of

partij die hij vertegenwoordigde. Het ergste wat een politicus kon doen,
was zijn groep  of zijn partij te schande maken.  ln  dejaren  1931   kon

men de R.KKiesvereniging regelmatig horen zeggen dat degenen die zich
niet aan haar gezag onderwierpen -verbrekers der eenheid- waren, of
"verwaande verraders uit eigen midden".10   In   1939   vond   men  dat  die

  ) De 6'rondwet, 6-7-1897
8)   CARN. documentatiemap verkiezingen, pamfletten  1909.

9)   CARN. doctimentatieniap verkiezingen 1920-1960. panifletten  en  proliaganda.
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"heulden met de tegenstander" of dat ze een "pralende. vaii bijna inis-
selijke eigenwaan getuigeilde dikdoenerij" ten toon spreidden. 11 Dergelijke
verwijten werdeti tot ver iii de jaren vijftig jaren nog geuit.

Positieve eigetischappeti waren: trouw aan de katholieke organisaties.
en, in toeneineikcle inate, discipline. "Ronia locuta, causa finita„12 1„idde
het  iii  1946,  en   "als ge katholiek  zijt,  is  cle  keuze niet moeilijk:   dan  zijt
ge gelioorzame o,iderdatien van de bisschop.-13

Wie liet ideale beeld van de politicus bekeek, zag een man die actief
lid was van de lokale katholieke standsorganisaties. die de belaiigen vaii
zijn organisatie iti de genieenteraad wilde behartigen. een man die de
katholieke eetilieid was toegedaa  . die boven alles trouw was a:in de kerk,
die het gezag van de geestelijklieid accepteerde en die de plicht Om de
katholieke leer zoals die door Ronic geformuleerd werd uit te drage,1 ook

politiek ernstig Iiam. Zijii persootilijke bekwaainheden. zijn opleiding en
ervaring legdeii altlians iii het opeiil}are del}at gee,i gewicht i,i de scliaal.
Dat beeld bleef tot liet ei,ide vati de jare,i vijftig onaangetast.

Dat tegen dat beeld ook steeds nieer bezwareii leeMen. werd vooral
duidelijk in de jaren vijftig. otider meer bij de opriclititig van de 'Katho-
lieke Unie- Daar hechtte,¥ien erg veel belang aan het ontwikkelingsniveaii
van het individuele raadslid, aan zijn bekwaamheid om uit te gaaii vati
het genieetitebelang in plaats vati groepsbelangen. en aaii het cloorbreken
va,i de  lokale orifntatie en  lokale belatigeiistrij(1.  Dat bleek uit  haar sta-
tilt eli waarin stond dat zij zicli ten doel stelde:

"om zolang er in Roosendaal geen directe deeiname is vaii de K\,P
aan de gerneetiteraadsverkiezingen, te bevorderen dat gemeenteraden
gekozeii worden die representatief zijn voor alle lagen van de bevol-
kitig Tevens  wil die stichting  bevorderen  dat  de  raad  voldoende  fi-
guren bevat die, gezien opleiditig of ervaring, geacht kunnen worden
opgewasseii te zijn tege,i cle problemen die bij het besturen der ge-
nleente riJZen.

:14

Het zou ecliter  tot 1970 duren  eer de vertegetiwoordigers vaii landelijk
georgaiiiseerde partijen (deels ook iIi de oppositie waardoor de hegemonie
der standspartijen zeker nut gelijktijdig doorbroken werd) de ineerderlieid
in de raad gingen vornlen.

1') De Crondu'et. 22-6-1939
") De 6'rondu,et. 13-6-1939.
12) De 6'rondivet. 3-3-19+6.
H) D 6'rondu,et. 25-5- 1946.

A) De Cron(hret. 2-3,- 1938.
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hi de jaren zestig verschoof de beeldvormiiig bij de verkiezingen vaii
de tegenstelling tilsseil het katholieke standselenient en het niet-katholieke
liaar liet 'stimmirii op liletiseli die je keilt' en het steiniIieli op natiotiale
partijen. De vertegeiiwoordigers van de laiidelijke partijen zagen graag
reii politic·us die deskutidig eii bekwaaiTi was en die liet niveau vaii de
plaatselijke dorpstwisteii wist te overstijgen.  Hij wist bovendieii ook de
consequenties  van  zijn  beslititen  op  de  lailge  tennijn  te  overzien:   "  11ij
keek verder dan een lantarei,paal lang is".u

3.2  De sociale herkoi,ist vati de raadslede,i

Overzic·lit 64. De beroepsstratificatie  vall  de  raadsleden    1'091- 1990.

Jaar land- wi,ikelipi/ gesc·Iii,c,ld |lilis- citihe- amble- advocaal/

bc)uwers ze Ifs/. arbi·ider/ vrouw kend "aaiv grondeige-
ainbac·hts- werktienier hel,11- iiaar/iiidtis-
'liall t/111 Illid- ambte- rieel/bankiet·/

detikader tiaar/ direc·tet,rf

oiider- vrlJe

wijzer 1,eroe/,e„

1891 . 3% 33% 33%3'

1931 5% 10% 53% 32%

1970 3% 17% 32% 7%   3% 28% 10%

Bron:   biografische  gegevens  bestutirders

Doordat steeds grotere groepeii uit de sainenleving zowel actief als pas-
sief kiesrecht verwierveii. werden de raadsleden in de loop van de tijd
ilit steeds meer verschillende groepen van de sainetileving gerecruteerd.
Daarnaast kan men de zicli wijzigende saiiie,istelling van de raad ook uit
het veratiderende heroepspatroon atlezen.

3.3  De. zittingsduur

Rond de eeuwwisseling was izien nog gewend otil eenmaal gekozenen
steeds te herkiezen. Een raadslidmaatscliap beschouwcle men als een
ambt dat inen voor het leven bekleedde. Pas wanneer nien zelf aangaf
niet langer Ineer te kiinnen of willen functioneren. verving men de kan-
diclaat door een andere. Dat kwani duidelijk tot uitdrukking in de zit-

'1 )    Brabants  Nieuu,sblad.'3--1 -1970.
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tingsduur en de redeti van aftreden. Maar heel langzaamaan zou dat gaan
veranderen.

Een  duidelijk  onislagpunt   vornide  de  raad  die  iii  1931 werd gekozen.
Toen trad voor het eerst een substantieel aantal arbeiders tot de raad
toe. Voor deze groep was liet raadslidiriaatschap duidelijk een tijdelijke
zaak:   na  een  tot  IiiaxiiIiaal  drie  zittingsperioden  verdween  men  weer.  Hun
leiders daaretitegeri bleven  nog  het oude patroon volgen:  4 bleven zonder
uitzondering lid van de raad tot hun overlijden of tot op zeer hoge leeftijd.
DatzelMe patroon gold ook voor de gekozenen en de leiders van de bij
de verkiezingen betrokketi andere standsorganisaties.

Bij   de   raad   die   in 1970 gekozen   werd   was dit patroon verdweneii.
Verkieziiig en vertegeiiwoordiging was ook in de beleving van kiezers e,i
gekozenen een tijdelijke zaak. Toeti bleef praktisch niemand nog in de
raad zitten tot zijn overlijden en slechts zeer wemigen totdat zij zicli ge-
noodzaakt zagen wegens vergevorderde leeftijd ontslag te Knien.

Overzieht 65. De gemiddelde teeftijd en zittingsduur, en het % aftreden wegens leeftijd
of overlijden rcul de gemeenteraad,leden die deet uitmaakten van de raad gekozen in
de peiljaren.

Jaar ge,11. lft. bij gem.lft. in gem. totale % aftre(len

aanv.lidnitsc·li. ge,ioenid jaar zitti,igsd,itir wegens

overlijden of Iftijd

1891                    38          53          25          74

1931                    42          43          13          33

1970                   43          50          15           3

Bron: Biografische gegevens   bestuurders

3.4 De geografische herkozzist van de raadsleden

Overzieht   66.  De   geografische   herkomst   in   percenten  van  de   raadsteden   geboren   in  de

peitjaren.

jaart geboren in geboren in  geboren in de  geboren in
geb.pl. Roosendaal N.Brabant rest Nederl. Belgie

1891                    84           7           -           7

1931                   63          21          16          -

1970                   55          17          24           3

Bron:  Biografische gegevens bestuurders
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Rond de eeuwwisseli,ig waren praktisch alle raadsleden nog iii Roos-
endaal, of tenminste in Noord- of Vlaanis-Brabant geboren. Langzanier-
hand  zieii  we  de  spreiding  ecliter  toetiemeii.  Ook  hier  markeerde  1931
een   breukjaar  en  zette  zich  in   1970 de ontwikkeling  naar meer geogra -
fische spreiding door.

3.5  De godsdienstige gezindheid vati de raadsledeii.

Het mag geen verwondering wekke,i dat iii ee,i overwegeiid katholieke
geineenschap  die zijn raadsledeti  uit  de eigen plaats  daii  wei  de  otiniid-

dellijke omgeving rectuteerde, de raadsleden overwegeiid katholiek ware,i.
Hierin  kwam  pas  laat verandering waarbij 1931 opnieuw het begin  van
die ontwikkeling markeerde. Roosendaal had in de hele oiiderzoeksperiode
burgemeesters van  katholieke  signatuur.  Datzelfde gold  voor de  gemeen-
te-secretarissen. Ook de wethouders waren, met uitzondering vail Heerma
van Voss (1919-1923), Rooms-Kathe,liek.

Overzieht  67.  De  godsdienstige  gezindheid  in  %  van  de  gemeenteraadsteden  in  de
petjaren.

jaar/godsdienst R.K Prot.Clir. Atiders

1891 100                      --

1931                                                      95                     5                     --

1970 min. 79 inin. 7 max. 14

Bron:   biografische gegeveiis bestuurders

3.6 Raadsleden en sexe

Politiek was traditiegetrouw een mannen-aangelegenheid. Hoewel vrou-
wen in tweede instantie toch het kiesrecht en ook het passieve kiesrecht
verworven hadden, drongen ze toch sleclit in politieke functies door. 011-
derstaande grafiek laat dat onverbloenid zien. Vrouwelijke burgemeesters,
gemeentesecretarissen of gemeenteontvangers kende Roosendaal tot heden

met, de eerste vrouwelijke  wethouder  zoit  in 1990 worden benoenid.
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Overziclit 68. Het ciantal man,telijke en vrouwelijke racidsteden in de pei4aren.

Jaar aanta| manIlen aatital vroliwell

1891                                                  15

1931                         19

1970                          26                       3

Bron:  Biografisclie grge,MAs bestiturders

Het eerste vrouwelijke raadslid was mevrotiw Valkenburg-Hopstaken in
1949. Ze was de wed,iwe van cle toen pas overleden KAB-voorzitter
C.Valkeiiburg. en dat was ook de redrii dat ze een plaats op de groslijst
eii daarmee iii de geineenteraad had verworven. Burgemeester Freyters
benadrtikte ill Zijll welkoni op de eerste vergadering vaii de raad nog eens
dat ze toch vooral was gekozen ali ee,1 "eresalurit aan haar inati" Ib

§ 4. De politieke groeperingen en partijen

1.1  De partijvoriniiig

Partijen zijii eeti nioderii verschijnsel. De eerste politieke groepering was
nog Keen eclite politieke partij. Het was de R.KKiesvereniging die variaf
de verkiezinge,i van 1893 optrad. Zij stelde zich ten doel kandidaten te
stellen voor de geivieeiiteraadsverkiezingen. Daama volgden andere par-
tijeri eii groepen.

De voortschrijdende partijvortiiing ziet inen terug in de samenstelling
van  de  raad.  Vddr  de  verkiezitigen  vaii   1919 werd ieder individueel  ge-
kozen. WeI stelde de R.K.Kiesvereiiiging kandidaten. Toch kon de R.K.Kies-

vereniging maar moeilijk  als een echte politieke partij beschouwd worden:
ze kende wei leden. niaar had geen programma en haar doelstelling was
beperkt tot het stellen van kandidaten.

Desalniettemin slaagde  ze  erin  om  in de periode  tot 1919 praktisch  alle
gemeenteraadsleden uit haar kringen te doen benoemen. Zij ging daarbij
soms opportunistisch te werk: kandidaten die als tegenkandidaat in de
raad kwamen konden ke:inelijk niet worden geweerd. Ze werden dan de
volgetide kerr m de gelederen opgenomen en namens de R.KKiesvereni-
ging als kandidaat gepresenteerd. Dat gebeurde in 1897 met A.Heerma
van Vos, die de periode daarvoor als tegenkandidaat van de 'vreemdelin-

16 )  Bmbants Ximivsblcid. 7-9-1949.
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gen' gekozen werd eii (lie bovendieii Nederla,ids Hervormd was, en i,1
1901 inet Karel vati WHY die de terinijn daarvoor nog als vernice'iide
'socialist en liberaal' met alle mogelijke iiiiddelen tegeiigewerkt was.

Na 1919 zag meii. iiaast de breiik in de inaclitspositie van cle R.K.Airs-

vereiiigitig, ook de opinars der partijen plaatsvitiden. gekoppelil aai, het
verdwijiwii van afzo,iderlijke iiidividurii die zich verkiesbaar stelderi. In
1939 verdweeii cir R.K.Kiesverenigitig tetis|otte vati hi.t tonee| en werdeii
cle verkiezitigni uitgevo(1,teii door lokale politieke partijeti die staiidsge-
wijs   waren   georgatiiseerd.   Pas   iii   1978 zoucle,i landelijk georga,iiseerde

pi,litieke begi,isel- daii wei prograiiipartijeii iii de raaci de overlia,id krij-
gen. hi het overziclit zijn (le partijeti die als elkaars opvolger kitilliell
worden beschotiwd. iii ein vak weergegeven.
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Overzicht  69.   De  verkiezingsresultaten  van  individuen,   groeperingen  en  partijen   tussen
1919 en 1939

jaart aantal aantal zetels be- aantal zetels aant.  zetels
/ vakante haald door kand behaald door behaald door
/zetels zetels R.K.Kiesvereniging individuele kand. politieke

kandidate,1 partijeti

1893   5        5
1895   5        5
1897     5            + A. Heerma van Voss,

kand. der 'vreenide-
lingen'

1899   5        5
1901 5 stellen Keen kand.. Karel van Wely

maar + gekozenen
"'armi eerder kand

1903   5        5
1905 5 stellen Keen kand..

inaar gekozenen
waren eerder kand.

1907     5 3 Segers in Verheyen
1909    5         +                 P v Poorten, de

'arbeiderskandidaat'
1911          7                        6                                              Eugene  van  Wely
1913

1915         6                     5 Fr. Schul
1917   5        5
1919    17 10 Heerma v.Voss, SDAP 2

C.v. Dorst, J.Voeten,
E.v.Wely, v.Castel

1923    17 12 Heerma van Voss, SDAP 3
J. Voeten

1927    17        12 F. Broos SDAP 2
lijst Verniunt 2

1931    19        7 J. Verheyen, SDAP 1
C. Konings lijst Vermunt 1

R.K Dissidenten 8
1935    19        8 J. Verheyen, SDAP 3

C. Konings Kath.Deni.Partij 4
Lijst Lanen 2

1939    19 -- R.K.Eenheidslijst 13
SDAP 3
R.K.Oppositielijst 2
Protestantenlijst 1

Bron:  Roosendaal.  rooms  en  rimpelloos
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Overzicht 70. De politieke partijen en hun zetets beha(ltd in de verkiezingen van
1946 tot 1994.

 Elrt   1946 1949 1953 1958 1962 1966 1970

zetels in verk. jaar

lijst Schepers             1

Voonnalige raad,1         3
Katli.Arbeiders                        8            9          10
(:oinb. Kath. Werkn.                             10
Kath.L.Sor.Eenl,.                                                                           11
Kath.Werknemers 5     11

R.Kint.en Alid.st.              5         +

R.K.Middengroepen                                3
R.KMiddenst.belang                                            1
Lijst Rampaarti 1                                                  5      +
Vrije Middenstand           1
Roosendaals Belang                  2       2        -        2       2       2
Pvdd                                      2            2            3            3            2            2            2

ARP en CH                 1
Prot.Croepering                                                            1          1
R.KBocrenpartij                         2        3
Voor Agr.Belangen                                           2
Katholiek Centrum                                                 3

R.KOnalliankelijken                    4        2
Katholieke Unie                                   9      7      +
KVP/ARP/('.HU                                                                                                   8
C'DA

Part.Beh Bel.v Bej                                                                                    2

Kath. Vooruitstr.P.                                                        3
Lijst 7                                                        1

Boerenpartij                                                                            1
ELD                                                                                                                             2
PPR

D66

Progr.Overl. R'daal

aantal leden              21      23     23     25     25     27     29
Bron:  verkiezingsuitslagen
17)   Later ook Roosendaalse Lijst genoemd.
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4.2  De onderliiige relaties en netwerken

De raadsleden haddeii iii de verschillende peiljaren een heel aiider on-
derlizig  relatiepatroon. De raadsleden  van  1891 warmi vertegenwoordigers
vaii re,1 hec·lit verzwagerde elite. Op 681 lia hadden alle raadsleden fa-
milieleden iii de hilidige, de vorige of de volgende genieeiiteraad. Fami-
lierelaties inet hoge genieeiite-ambteriaren wareii ook heel gewoon. Za-
kelijke relaties kwaiiien veel voor tussen de iii de raad Zittelide
industrifleii. bankiers en grondeigeiiaren. De gemeente trad vaak op als
koper van grond vaii gioiideigenaren eii landbotiwers. Verder tiiaakten
vele raadsleden deel iiit van efin tietwerk van grond- en huiseigenareii.
Kier iietwerkeii die de elite onderlitig verbonden overlapteii elkaar dus iii
de  raad  vati  1891:  een  nctwerk  van  faiHilies,  eeii  iietwerk  vaii  grondei-

getiareii. een tietwei k vaii onderli,ig alliankelijke zakelijke partners. Mi
een  netwerk  vaii  I,ouwers  eii  verhuurders van  woninge,1.

De  raad  van 1931 vertoonde een lieel ander patroon. Het bolwerk  van
de elite  uit  1891  was eriistig aaiigetast,  eii  stoiid op iiistorten.  Restante,1
prvan bestondeti tiog. tiiaar zij werden overschaduwd en verdroiigeii door
Ye nieuwe kiezei s  die voor liet overgrote deel absoluut niet tot de elite
belioorden. Zij Iriaakle11 deel ilit vai, een netwerk dat spoedig de oude
elite geheel  zou  verva,igeii: het netwerk  van  de  lokale katlioliek(' stands-

organisaties die otider patronage stonden van de geestelijklieid. De staiids-
orgaiiisaties organiseerden vooral de middetistand. de arbeidersstand en
de boerenstand. de lagere en middenklassen dus. In de Roosendaalse po-
litiek waren de orgaikisaties van arbeiders en boereii doiriinant, de iiiid-
denstatid was zeer verdeeld. Ceza,Tienlijke belatigen als grondspeculatie

of wonitigverliuur kei,de deze groeperingen tiiet. Wel bleven veel boeren
als pachters afliankelijk van de grote grondbezitters, eii veel 111iddenstaii-
ders en kle,iie neri,igdoenden van de I,ankiers. Het gezainenlijke belatig
van liet iiieuwe izetwerk was a-politiek en vooral zedelijk eii moreel vaii
aard: de 'katholieke zaak'. Faniilierelaties kwamirn iiog slechts 111cidenteel

voor evenals zakelijke relaties. WeI kwamen de andere typiselle kenmerken
vali de oude elite voor: liet cumzileren vail iziaalschappelijke functies. liet
bevoordelen vaii het eigen netwerk, de verinenging van eige,ibelatig.
groepsbelang en getiieentebelaiig

hi  1970  stoiid  het  iietwerk der lokale katholieke  standsorganisaties  op
instorteii:  litin  maatschappelijk  belang iiam  af en  ze verloreti hlin invloed
op praktisch alle belangrijke terreiIien. Voor de meeste burgers had het
begrip stand zijn betekeiiis verloren en iIi ieder geval wetisten ze niet
meer aan cir haiid van hun eventucle stand niaatscliappelijk ingedeeld te
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wordcrn. Boveiidieti verloor de R.KKerk veel van haar gelovigen onder
mvloed van de secularisatie. Het netwerk der sta,idsorganisaties werd iii
1978 tenslotte goeddeels verdrongen door dat vail de 'bureaucrateti. een
categorie hoog-opgeleide persoileti werkzaam in overlieids- of senii-over-
heidsdienst.  Zij  niaakten  decl  uit  van  lai,delijk georganiseerde  politicke
partijen. Vanaf 1982  Zolldeii  zij  het  politicke toneel beheersen. I 8

4.3 De belaiigrijkste partijeti en groeperiiigen

4.3.1    De  lokale  It.K.Kiesperenigirig

De belangrijkste politieke  groepering  tiissen  1893  eti  1939  was  de  'Kat-
liolieke Kiesvere,kigitig voor Roose,Id:ial eti Nisp(·Ii'. Het was geeii sterke.
eit zeker gee,1 stabiele vereiiigitig. Voor ze roi,(1 1939 defi,iitief van het
totieel verdween. wareti er zeker drie verschilletide fasen iii liaar bestaan
te onderscheiden. De eerste duur(le vanaf de oprichting rotid  1893  tot  de
'lieroprichtirig' iii 1905. Iii die tijd lijkt het eet, wat los-vaste vereniging.
die meii het best kari zieti als een vertegenwoordiging vati Roosendaals
gezeten burgerij:  conservatief, een tikje liberaal en sterk anti-socialistiscli.
De vergaderingen vonden plaats iii koffiehiiis Van Aaist en iii De Burger-
kring Katholiciteit speelcle geeii rol van betekenis, er wareii ook anders-
denkenden lia. De K'ati Cilse's warmi wet fervente voorstanders van een
verdergaande, grotere invioed vaii de R.KKerk iii de lokale politiek maar
dit verlangen leek eerder te worden ingegevei, door maatschappelijke dan
religiezize belangen: door zich op R.K basis te orgaliiseren werden mcteeil
alle zich in Roosendaal vestigencle 'vreemde' notabelen uitgesloteii. De
machtsbasis vai, de traditionele Roosendaalse elite werd hierdoor ver-
sterkt.19

Bij de tweede start  in  1905  werd de naain gewijzigd  in  'R.KKiesver-
eniging voor Roosendaal eti Nispeii en werd tevens eeil geestelijk adviserir
be,zoemd. De bisschop van Breda had die toegevoegd eii weI mndat "Wan-
neer de eensgezindheid dreigt verstoord te worden en geschillen zouden

rijzen, dat dan de geestelijk adviseur kan optreden om de eensgeziiidheid
te (loen wederkeren. .20

Toch bracht dat aanvankelijk geen grote veranderingen teweeg: zowel
liberalen als protestanten werden  nog tot  in  1915  kandidaat  gesteld.  Wei
1}egoii  de  vereniging  zich  vanaf  1905 duidelijk te  ontwikkelen  in  de  rich-

18)   Corisse. Roosendaa/. rooms en rimpelloos.  118-122.
19 )  Zie nok deel |. Vali (:astel toont hier aan dat moderne ideefn. ontwikkelingen en beroepen
Iiwestal door niet-katholieke niet-Roosendalers werden titeegebracht.
20) De Gronda,et, 29-6-1905.
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ting van een militant en clericaal katholicisme. De invloed van de gees-
telijk adviseur groeide. hi de publiciteit naar buiten werd vanaf ongeveer
1911 de nadruk dwingender op het katholieke argument gelegd. De kat-
holieke organisatie-gedachte werd breed uitgemeten. Celoof en godsdienst
werden gesteld tegen wanorde, opstand en verwerping van alle gezag.
Vanaf 1913 werden de vergaderingen  niet  meer  in de diverse koffiehuizen
van de stad. maar in de Katholieke Kring gehouden.

In    1917   werd   opnieuw   de   naam   veranderd:    die   werd nu kortweg
'R.KKiesvereniging'. Het aantal leden nam plotseling sterk toe: werden
tot dan toe aantallen genoemd tusseii de 500 en 800, nu was er sprake
van 2000 leden. Vanaf deze tijd leverden de religieuzen ook hand- eii
spandiensten bij de verkiezingen. Ze waren aanwezig in het stemlokaal
Diegenen die hun biljet niet konden lezen of die anderszins moeite hadden
met invullen. werden door de zusters geholpen. Daarbij gingen ze nieer-
malen niet de stenimer mee tot in het kieshokje, iets wat natuurlijk niet
mocht. De SDAP protesteerde hier fel tegen, niaar zonder resultaat. 21

Na 1919 wensten de nieuwe (arbeiders)leden meer invioed binnen  de

kiesvereniging, zowel politiek als bestuurlijk . Die strijd werd uitgevochten
doordat men een kandidatenlijst verlangde die was samengesteld uit een
evenredige vertegenwoordiging van de standen op basis van kiezersaan-
tallen. Het laat zicli gemakkelijk inzien dat arbeiders en kleine midden-
stand dan een groot aantal kandidaten zouden moeten kunnen leveren,
lietgeen alleen ten koste zou kunnen gaan van zittende (elite)leden. Het
overleg werd namens de standsorganisaties gevoerd door de zogenaamde
'vertrouwensinannen'. Die waren doorgaans ook kandidaat bij de verkie-

Zingeti.

Aanvankelijk kon men de conflicten over deze zaken nog binnenskamers
houden,  maar  na 1923 speelde liet debat zicli  in de volle publiciteit  af.
Op alle mogelijke manieren probeerde de gevestigde politieke elite de kan-
didaten van arbeiders, winkeliers en kleine middenstanders te weren. In
1925 leidde dat tot de oprichting van liet 'Bezuinigingscomit6' dat in
eerste instantie  tot  doel had "langs ordelijke weg te geraken tot vermin-
dering van den al te zwaren belastingdruk in de gemeente Roosendaal. 1122

Het Bezuinigingsconiitd droeg daarbij uit dat de arbeiders eigenlijk niet
in staat waren de gemeente mee te besturen omdat ze daarvoor onvol-

21 )  Dit gebetirde niet alleen bij de verkiezingen voor de gerneenteraad, maar ook bij verkiezinge,1
voor het provinciale en nationale niveau. Zie bijvoorbeeld D Grondwet, 1 5 -5 - 1934 m 17 -4- 1 931.
()ok IISC. inventarisnr. 1 +32. Roosendaal. twee brieven 3-7-1918. Het betrof toen verkiezingen
voor de l'weede Kamer.
22)  CARN. (;B 1916-1935. prea-advies no. 228.
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doende waren gekwalificeerd. Vooral het feit dat nien pleitte voor sociale

woningbouw, onderwijsvoorzieningen en werkverschaffingsmaatregelen
23(duur voor de gemeente) gaf aanleiding tot dit standpunt.

In 1926 kwani  het,  uit  frustratie  over de weigering  van  de  R.K.Kies-
vereniging om in te stenimen niet getalsmatig evenredige vertegenwoor-
diging, tot de oprichting van een eigen kiesvereniging van arbeiders, de
'R.KKiesvereniging voor Genieentebelaiigen' die haar thuisbasis had in
het Gildenhuis.24 Na bemiddeling door eetiverder niet bij natne genoemde
grestelijke ging deze laatste kiesvereniging een fiisie aan met de R.KKies-
verelliging, waarbij de voorzitter van de R.K.Kiesvereniging ook m de
nieuwe situatie voorzitter bleef, enkele bestuursleden van de R.KKiesver-
eniging voor Cenieentebelangen werden opgetiomen in het bestuur van
de R.KKiesvereniging, eti de iiaani ongewijzigd R.K.Kiesverenigiiig bleef.23

Daarmee werd de niachtspositie vati de elite in de R.KKiesverenigii,g
verder aangetast. In 1928 was dat voor het Bezuinigingscomitd zelfs aari-
leiding om bij de begrotingsdebatten publiekelijk te verklaren dat men
overleg pleegde met zowel SDAP als KDP om frontvorming tegen de
R.KKiesvereniging mogelijk te maken.26 In hoeverre dit eeii ernstig te
nemen dreigement was dan weI een tactische boodschap aan de clerus,
valt natuurlijk te bezien, maar het was binnen de verhoudingen van die
dagen natuurlijk ongehoord oin zelfs maar samenwerking met de SDAP
te   overwegen.

In 1930 waren er in de gemeenteraad problemen tussen elite en arbei-
ders die leidden tot het uittreden van de arbeidersvertegenwoordigers en
enkele kleinere middenstanders uit de 'R.KRaadsfractie' Zij konden niet
ineer met de andere leden van de fractie samenwerken.27 Het 'comitd der
afgescheidenen' kreeg veel bijval van andere raadsleden, van wethouder
Ridders en de oppositiegroepen.28 Binnen de R.K.Kiesvereniging probeerde
men opnieuw de zaak te sussen, maar men slaagde er niet in bij de
volgende verkiezingen  in  1931 een verkiezingslijst samen  te stellen  die  de
arbeiders en middenstanders reclit deed. Hun offici6le leiders bleven de
R.KKiesvereniging trouw nwar hun leden kwanien met een eigen lijst, de
'R.KDissidenten'.29

8) Dit speelde vooral bij de verkiezingen van  1927. Zie bijv. De 6'rondwet 12-K 1927.
27 ) De Crondwet, 1-12-1926.
23

) De Grrindivet, 19.20 en 27-1-1927.
26)   C.ARN, CB 1916-1935, getiieenteraadsnotulen 28-3-1928.
27) De Grondwet. 14-1-1930.
28)  De Grondwet, 20-1-1930 en 21-1-1930.
29) De Grondwet, 22-6-1931.
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Nadat  in  1931 de R.KAGesverewging  een verpletterende verkiezingsne-
derlaag had geleden onidat de arbeiders- en middenstandskandidaten met
eeti grote winst waren gaan strijken, probeerde nien opnieuw alle katho-
lieken binnen 6#n raadsfractie te verenigen, dat wil zeggen dat de R.KDis-
sidenten saixien met de raadsledet, van de R.KKiesvereniging die zij zo'ii
verpletterende nederlaag liaddeti toegebracht, in de R.KRaadsfractie wer-
deti opgenoinen. Dat leidde uiteraard tot problenien. De vertegenwoor-
digers van de standsorgatiisaties waren nu ver in de meerderheid en zij
gingen gezanienlijk overleg plegen over cle door hun iii te nemen stand-
punten. Dat overleg vond plaats iii het Cildenhuis, buiten de context van
de vergaderingen van de R.KRaadsfractie. Dat veroorzaakte veel irritatie,
en  m  1932  viel de fractie naar aanleiding vati  onenigheid  over  de beiioe-
niiiig van eeti derde wethouder iliteell.

Onder aanvoering van Van Cilse trad de 'R.KRaadsfractie van Indus-
trielen. Landboliwers en Handeldrijven(le Middenstand' uit de
R.KRaadsfractie, waarin de vertegenwoordigers van de arbeiders- en
middenstandsgroeperingen bleven zitten.3' Daarmee hadden ze de oucle
elite ill feite uit het nest gegooid. Van Cilse verwoordde dat heel duidelijk

..

Het koinische geval doet zich thans voor dat de dissidenten van de
laatste verkiezing zich tooien met de naam der R.KRaadsfractie, ter-
wijl de leden gekozen op de officiile lijst met de naam van afgeschei-
denen worden betiteld. .31

Iii 1932 werden vervolgens  de mikclitsverhoudingen op bestuurlijk mve.au

aangepast: de vertegenwoordigers van de R.K standsorganisaties hadden
vanaf die tijd een volstrekte ineerderheid iii het bestuur der R.K.Kiesver-
eniging. Er werd voortaaIi ook in het Cildenhuis en niet Irieer in de Ka-
tholieke Kring vergaderd.

Dat maakte Keen eind aaii de voortdurende strijd om de eveiiredige
aanwijzing  van   kaiididaten   op   de grostijsten. integendeel.   In   1935  wist
de oude garde het verlies  van  1931 weer goeddeels ongedaan te maken
door wel een evenredig aantal kandidaten van arbeiders en winkeliers op
de verkiezingslijsten op te nemen maar ze op onverkiesbare plaatsen te
zetten. Dat was voor het bestuur van de R.KKiesvereniging, waarin de
standsorganisaties het inmiddels voor het zeggen hadden, aanleiding om
de  kiesvereniging  bij  de  verkiezingen  van  1939 buiten werking te stellen.
Daarmee maakte dat bestuur de weg vrij voor rechtstreekse deelname
van de standsorganisaties aan de verkiezingen.32

m ) De Grondwet, 9-2-1933.
"') De Grondwet, 15-2- 1933, bij algemene beschouwingen in de gemeenteraad.
32    .  ·

j  Gorisse. Roosendaal, rooms en rimpelloos. 68-30.
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4.3.2  De R.K. standsverenigingen
Vanaf 1939 namen de vertegenwoordigers  van de R.KStandsverenigin-

gen    rechtstreeks   deel   aan de verkiezingen: arbeiders, middenstand   en
boeren. Wie ziclizelf niet duidelijk tot een van deze standen kon rekenen.
had eigenlijk Keen enkele partij waarop hij zijn stem kon uitbrengen. De
standsorganisaties opereerden vanuit de corporatistische staatsvisie. De
besturen der standsorganisaties stelden de groslijst samen. Ongeorgani-
seerden (en dus ook praktisch alle vrouwen) waren daarvan sowieso bui-
tengesloten.

De standgeboiiden partijen ware,i echter Keen van alleii eetisgezi,ide
partijen. Behoudens de 'R.KBoeretibond', die iii zijn geheel de cojiserva-
tief-clericale stroining was toegedaan, kenden ze allen twee deugels: een
conservatief-clericaal-katholieke en een van "n wat progressiever, niet-cle-
ricale snit. De strijd tussen deze vleugels was dikwijls fel en leidde iii de
praktijk al snel tot het optredeii van twee verschillende politieke groepe-

ringen per stand.

Daarbij bleef de clericaal-katholieke vieugel vanuit de standsorganisaties
opereren. Zij beschouwden zich als de enige echte katholieken. De pro-
gressiever vleugels werden tot de oppositie gedwongen. Zo was de KAB
gelieerd aan de partij 'Katholieke Arbeiders'. Als enige van de standsver-

enigingen was haar progressieve vleugel kort na de bevrijding heel even
dominant.  In  1946  was  de heer Moerings voorzitter van  de  KAB eli tevens
wethouder. Hij behoorde  tot de progressieve vleugel.  In 1949 echter  was
de heer Theunisse voorzitter (en wethouder), en ging Moerings aan het
hoofd van de oppositielijst, de 'R.KOnafliankelijken'.33

Deze R.KOnafhankelijken boden onderdak aan niet-clericalen en onge-
organiseerden ongeacht hun stand. Zij stelden pogingen in het werk om
de K\(P weer aan de verkiezingen mee te laten doen OIn daarmee af te
komen van reclitstreekse deelname van de standsorganisaties aan de ver-
kiezingen. Ook de beter-opgeleiden, die zich niet in de standsindeling
konden herkennen, waren hier voorstander van. Met de R.KOnafhanke-
lijken  vormden  ze  in  1958 de 'Katholieke  Unie',  die  iii  haar  statuten  had
staan dat zij slechts aan de verkiezingen zou meedoen zolang de KVP
daar niet aan meedeed.

Vanuit de lijst 'R.KIntellectuelen en Middenstanders' ontstondeii de
'R.KMiddengroepen', die zich later transformeerden tot 'R.KMidden-
standsbelang'. In die transformatie verloren ze de 'intellectuelen', de men-
sen met een iets hogere opleiding die ziclizelf niet direct tot de traditionele
niiddenstand konden rekenen maar daar toch dikwijls uit afkonistig wa-
:ti       .     .

)   Corisse. Roosendaal,  rooms  en  rimpelloos JO-74.

309



ren.   In   1958 viel 'R.KMiddenstandsbelang' uiteen   in twee groepen.   De
kleinste afsplitsing bleef als Middenstandsbelang voortbestaan, terwijl de
grootste afsplitsing zich uit frustratie vanwege de steeds stuklopende sa-
menwerking met de Katholieke Arbeiders bij de Katholieke Unie aansloot,
om daar overigens 66n verkiezing later weer te vertrekken. Zij zouden als
'Lijst Rampaart' (later ook 'Roosendaalse lijst' genoemd) verder gaan. De
Lijst Rampaart was van clericaal-katholieke snit. De Trije Middenstand'
en 'Roosendaals Belang' (vooral winkeliers) waaruit later de V\D zich
weer zou afsplitsen. vormden de niet-clericale, liberalere vieugel van de
middenstand.

De boerenstand kende geen linkervleugel  en  was  in haar gelieel  con-
servatief clericaal-katholiek  van  aard.3+

Natuurlijk leverde deze constellatie een versclirikkelijk versnipperd ge-
heel op van vooral op elkaar en ziclizelf gefocuste belangengroeperingen.
Vanaf  1952  werkten de standsgroeperingen op allerlei terrein,  ook op  het
politieke. samen  iii  de  'Raad  vaii  Overleg'.3.5 Er werden, vooral  na  1953,
verschillende pogingen gedaan om toch tot 66,1 lijst voor alle katholieken
te komen, zij het dat deze pogingen steeds gestoeld bleven op samenwer-
kende standsorganisties zonder inbreng van anderen. In 1958 ontstond
zo  de 'Combinatie Katholieke Werknemers'  en  in  1962 de 'Lijst  voor  So-
ciale Eenlieid'.

Deze pogingen leden ecliter schipbreuk onidat de standsorganisaties zich
niet op het gemeentebelang riclitten niaar zich vooral bleven opstellen als
belangeriorganisaties voor hun acliterban, en omdat de absolute getals-
matige hegemo,ile vati de arbeidersorganisatie niet doorbroken kon wor-
den. Zo lierhaaide zich binnen deze combinaties in feite telkens de voor-
oorlogse machtsstrijd zoals die zich toen binnen de R.KKiesvereniging
had afgespeeld. Vooral de middenstanders hadden moeite hun positie te
iiiarkeren. Zij konden hun belangen nergens echt veilig stellen en zij wa-
ren het dan ook die telkens de samenwerking opzegden.

Een ander belaiigrijk nadeel van deze constellatie was dat groepen die
niet tot een standsorganisatie behoren, zoals bijv. Ouderen, vrouwen of
jongeren, stelselmatig worden veronachtzaamd. Dat leidde tot de oprich-
ting van weer nieuwe groeperingen. bijv. de 'Partij Behartiging Belangen
van Bejaarden: of de 'lijst Mulders', die zich vooral voor de jongeren
sterk maakte. 36

1+ )   (iorisse, Rnosendaal,  rooms en rimpettoos.  73-80.
'15 )  (.ARN, archief li.K Werklieclenbond. archief Raacl van Overleg, reglement
* )   C'.orisse,  Roosendcial.  rooms  en  rimpelloos.  80-90.
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De oppositie wist zich echter evenmin te verenigen: het kijken vanuit
het eigen groepsbelang won het tenslotte bij een belangrijk aantal perso-

tien altijd toch van het algemene belang. Opvallend was dat een klein
deel van de oppositie niet meer in stands- en/of confessiegebonden termen
dacht en sprak: de R.KOnafhankelijken, De Vrije Middenstand en Roos-
endaals Belang.  In  1958  werd een ultienie poging gedaan  om de katho-
lieke, niet-clericale, niet standsgebonden progressievere krachten te bun-
delen en tevens een partij te creitren waarin ook de hoger opgeleide zich
thuis voelde: de Katholieke Unie. Aanvankelijk met succes: negen zetels.
Toch was drie verkiezingen later dit aantal weer teruggelopen tot vier en
was er van een kraclitige vuist geen sprake meer. Voor eeii deel was dit
te wijten aan liet vertrek van de R.KMiddenstanders die vanuit strate-
gische redenen  in  1958  de Unie hadden versterkt, hoewel zij ideologisch
gezien beter bij de R.K arbeiders en boeren pasten. Zij vonden uiteiii-
delijk dat ze in de Katholieke Unie hun specifieke belangen niet goed
genoeg konden behartigen. Zij gingen onder leiding van Piet Rampaart
voortaan hun eigen weg

Waarschijnlijk zou deze confessionele, standsgebonden constellatie nog
heel lang hebben kunnen bestaan, ware het niet dat vanuit de samenle-
ving de poten onder dit stelsel, nl. liet standsgebonden denken en de
nadruk op de confessie, zouden zijn weggezaagd.

4.3.3  De landelijk georganiseerde partijen
Voor die categorieiin, die buiten de orde vielen die door de katholieke

standsorganisaties en de katholieke oppositie was geschapen, bleef er in
het Roosendaalse politieke systeeni niet veel ruimte. Zij waren getalsmatig
een kleine minderheid en zochten al heel snel aansluiting bij landelijke
politieke partijen. Het zal dus niet verbazen dat, gegeven de sterk anti-
socialistische houding bij de R.KKiesvereniging en de R.K oppositie, de
SDAP  vanaf  1908 als eerste landelijk georganiseerde groepering  in  Roos-
endaal actief was. De oprichter was A.J.Muller. Hij sclireef naar zijn
hoofdbestuur:

"Ik sta iii Roosendaal met enkele personen iii verbinding te,ieinde
een aMeling van onze partij op te richten. Het zijii hier spoorweg-
mannen die zich wat vrijer kunnen bewegen en waarvan dus iets
11 eer te verwachten is. •r 37

De leden kon men voornamelijk vinden bij spoorwegpersorieel, douaiie en
PTT Over liet algemeen waren die jong, trokken ze fel van leer en werdeii
ze door hun werkgevers dikwijls overgeplaatst. Jaarlijks wisselde bijna een
:r' )   I'SC. archirf SDAP 189+-19+6. afdeling Rooseticlaal. itiventarisnummer 1 +32.
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derde van het ledenbestand door verhuizing. De wisselende groepssamen-
stelling verhinderde kennelijk ook de totstandkoming van een communis
opinio en een hechte organisatie, want het aantal opzeggingen wegens
ruzies en interne conflicten was. naast het aantal verhuizingen, eveneens

38
groot.

De afdelitig was klein: het aantal leden schommelde na 1925 tussen de
45 en 70. Toch was het aantal kiezers dat op de SDAP stemde, relatief
erg groot, en binnen de plaatselijke verhoudingen zeker niet onbelangrijk
Het   lag  rond  de 16%, behalve   in   1931,  toen   de  'R.K.Dissidenten'   per-

spectief boden aan ontevreden katholieke arbeiders. Toen behaalde men
sleclits ongeveer 5% van de steinmen. 39

De socialiste,i verenigden zich na de oorlog in de Pv . Ze hadden een

duidelijk kleiner kiezerspotentieel dan in de SDAP-periode. In de Rooseri-
daalse politiek hadden ze vooral in de jaren vijftig en zestig, de neiging
oiii de kant te kiezen van de R.K Arbeiders c.q. Werkne,ners. Daarniee
wei-den ze iiiinder aatitrekkelijk voor katholieke opposanten. Het leidde
wei,  inet  tiame  vaimf  1958  toen  meii  iii  eeti  conflict tussell Katholieke
Unie en Katholieke Arbeiders voor de arbeiderspartij koos, tot een grotere
acceptatie  in de Roosendaaise politiek.  In 1958 niaakte de  PvdA voor  het
eerst  decl  uit  vaii ge,zieentelijke commissies.  In   1969  was  F.Noorman  de
eerste PvdA-wethotider. Hij volgde tussentijds inr. WBraat van de Kat-
liolieke Unie op.

Bij de verkiezingen  van  1915  was  er  door de R.KKiesvereniging  voor
het  laatst  een  protestant kaiididaat gesteld.   Bij de verkiezingen  in   1919
hadden zij geen eigen kandidaat. Tenminste vanaf 1919 bestond de kies-
vereniging der Christelijk Historische Unie. Het was een kleine vereniging
die  slechts een decl  der protestanten aansprak.In ieder geval vanaf 1923
was er ook een plaatselijke ARP-groepering actief. Toch bleef ieder van
de groeperingen te kleiii om een afzonderlijk raadslid te krijgen. ARP e,i
CHU  traden  iIi  1946  als gezamenlijke partijen  op.  Om  ook de summen
te trekken van die protestanten die zich noch door CHU noch door de
.ARP voelden aangesproken, ging inen in de volgende verkiezingen verder
als 'Protestantse Croepering'. De gezamenlijke protestanten hadden niet
altijd genoeg stemmen voor een zetel. Zij ondervonden veel concurrentie
van de SDAP, later PvdA. +C)

38) CARN, archief SDi\P. jaarverslagen.
 )   CARN. doc·umentatiemap verkiezingen, verkiezingsuitslagen.
®)  CARN, archief ARP afdeling Roosendaal, verspreid. Ook: Corisse. Roosendaal, rooms en
rimpelloos, 57,94.
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De R.KStaatspartij werd eigenlijk Inaar een paar keer vernoemd in de
praktijk van Roosendaals politieke bedrijf, hoewel de R.KKiesvereniging
in feite de kiesvereniging van de R.KS.P. was. De naam R.KS.P. werd
voor het eerst officieel gebruikt  iii  1931,  toen  meri  zich aldus ten opziclite
van de R.KDissidenten profileerde als de enige echte geautoriseerde ka-
tliolieke lijst. Daarna sprak nien in Roosendaal weer van de R.KKiesver-
eiiiging.  Eind  1934 werd  de  R.KS.P.  die  door alle plaatselijke verkiezings-
en politieke troebeleti 111 het slop was geraakt, opnieuw van de grond
getrokketi door het Kieskringbestiiur.+1 Er werden niet sticces ledenwerf-
acties gelioudeti. Het ledental steeg  van  11 22  in  1935  tot  3512  in  1937.22
Liet  bestitur dat  iii  1937 nieuw gekozen werd, bestond deels uit bestuurs-
leden vati de R.K.Staiidsorganisaties, eii deels uit ex-ledeii v:iii de Kat-
holieke Democratische Partij die overigens voor liet grootste decl ook lid
waren van de statidsorganisaties. Bij die gelegenheid werd ook eeti ge-
wijzigd regleizient aangetionieii dat de organisatie vati de plaatselijke af-
deling op parochifle leest schoeide. Er werd gebruikt geinaakt van de
parochiifle infrastructuzir, werving en propaganda werden parochieel op-
gezet en (le parochiele geestelijkheid kreeg een grote inbreng. Tot dan toe

had meri eeti wijkgebonden opzet gehanteerd.4    In    1939    nani    de
R.K Staatspartij echter niet decl aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er
waren   toen twee katholieke groeperingen   die   deeinanien:   de   R.KEei-

heidslijst met de vertegenwoordigers der standsorganisaties, en de
R.K Oppositielijst.

De  K\'P  was in Roosendaal vanaf 1946 actief. Praktisch alle Roosell-
daalse katliolieke politici waren er lid van. Toch nam de KVP Ilooit zelf-
standig deel aan de verkiezingen. Zij kon dit niet onidat de standsorga-
nisaties hun zelfstandige posities niet wilden opgeven en de leiders van
de standsorganisaties het bestuur van de KW donlineerden.

Dat werd anders vanaf medio 1959. Toen natnen goed opgeleide jon-

geren het roer in de K\P grotendeels over. Bij een bestuursverkiezing
verloren de bestuurders van de standsorganisaties een aantal zetels. Vooral
de KAB voelde zich achteruitgezet en dat was ook wel begrijpelijk. Er
werd slechts 6#n KAB-er, Theumsse, in het KW-bestuur benoemd en dan
nog slechts na de derde herstemming als laatste kandidaat.++ Toch was

deze 'overname' niet voldoende om het verzet van de standsorganisaties,

41 )  De Grondwet, 20-11-1937
12) De Grondwet, 21-6-1937.
4'3) De Grondwet, 20-11-1937.
+4)  De Stem,1-7-1959, verslag van een vergadering die een voortzetting was van een vergadering
op 25-5-1959
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met name die van de boeren en de arbeiders, tegen KW-deelname aan
de  verkiezingen te breken.

De KVP nam pas voor het eerst en voor het laatst deel aan de verkie-

zingen  in  1970  en  weI in combinatie  met  CHU  en ARE Vanaf de verkie-
zingen  in  1974  ging  deze  combinatie  van partijen verder  als  CDA.  Bij  de
totstandkoming van het CDA werd statutair ook de parochie als organi-

satie-eenheid losgelaten.
In   1966  had de Boerenpartij   (niet de Roosendaalse standsorganisatie,

maar de nationale partij  van boer Koekoek) een zetel veroverd.  In  1970
lukte  dat  niet  meer  maar  iIi  1974  weer  wei.  Dat  was  ook de laatste  keer
dat de Boerenpartij een zetel kreeg.

De WD  nam  voor het eerst  aan de verkiezingen  deel in  1970.  Zij  kwam
gedeeltelijk voort uit Roosendaals Belang.  De PPR behaalde  in  1974  voor
het  eerst  en  voor liet laatst  een  zetel, D66 kreeg sinds  1978 een zetel  in
de raad.

4.3.4  Potitic, en him as:hterban
Tot 1919 hield   men niet expliciet rekening   met de achterban. leder

werd persoonlijk gekozen op grond van zijn eigen status en verdiensten.
Voor zover er iii die tijd sprake was van een achterban was die onge-
structureerd en werd die vormgegeven in de R.KKiesvereniging.

Na 1919 onstonden er partijen  en  dus  formele  achterbannen.  Die  wer-
den na korte tijd vooral gevormd door de R.K standsorganisaties. De
besturen vaii die organisaties vorinden het referentiekader. Zij bepaalden
wie er op de groslijsten kwani. Verkiezingsprograninia's werden niet ge-
maakt. Verantwoording daarover kon dus niet worden afgelegd. De
standsorganisaties hadden een hierarchische opbouw. Het bestuur bepaal-
de, aan de hand van richtlijnen van bovenaf, het beleid. Met individuele
kiezers werd geen rekening gehouden. Wie geen lid was van een stands-
organisatie kon bovendien gee,i enkele invloed uitoefenen op de samen-
stelling van de groslijst. Vooral vrouweii, gepensioneerden en ongeorgam-
seerden werden op die nianier van hun potentifle politieke i,ivloed
uitgeslote,i. Deze situatie bleef in de lokale R.Kstandspartijen tot het bit-
tere emd toe geliandhaafd. De partij Katholieke Werknemers bijvoorbeeld,

had ook bij haar laatste verkieziiigeii  iii  1982  nog geen enkel verkiezings-
progrannua en kon dus door haar kirzers nergens op worden aangespro-
keti. Die sitiiatie gaf uiteinclelijk aaiileiditig tot de doorbraak der latidelijke

partije,1. De ( :DA-jongeren wilden na,iielijk iii eerste instantie vooral de

sanienstelling vati de groslijsteit democratiseren en gaan werken volgens
eeii  verkieziIigsprogratimia.
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§ 5. Het ambtelijk apparciat

Vanaf het laatste kwart van de ikegentiende eeuw liad de geineetite
steeds meer taken gekregen. Dat liad geleid tot een groei van het amb-
tenarenapparaat. Toch was rond de eeuwwisseling de taak van liet ge-
meentebestuur nog relatief beperkt  en het ambtenarenapparaat dienten-
gevolge klein.   In  de  loop  van  de  jaren  zouden  er  steeds  meer  taken
bijkometi, hetgeen een grote kwantitatieve en kwalitatieve groei van liet
ambtenarenkorps met zicli ineebracht.

Iii  1901   bestond  het  ambtelijk  apparaat ter secretarie  wit  de  genmen-
tesecretaris en vier cotimiiezeli. Daariiaast bestoiiden er tiog getwieentelijke
diensten  als  de genieentelijke gasfabriek, de openbare  scliolen  (11  amb-
tenaren), politie en brandweer (16), de genieente-ontvanger (1), de
marktmeester (1) en een aantal functionarissen dat geeti dienstverband
had inaar weI bepaalde deeltaken mtvoerde zoals de gemeetitelijke veearts
(1),  de  gemeeritelijke  arisen  (2)  ei)  de  vroedvrouw  (1).+5 AIriliteiiaren  en

politici waren gehuisvest in het Raadhuis aan de Markt.
Rond de eeuwwisseling maakten ambtenaren deel uit van dezelfde net-

werken  waaruit de politici voortkwamen. Familierelaties, trouwe dienst

en loyaliteit waren belangrijke factoren bij een benoeming. Benoemingen
golden praktisch altijd voor het leven. Het hebben van neven-functies en

bijbanen gold niet als bezwaarlijk, maar juist als gewenst en uiterst nuttig
om een maatschappelijk netwerk op te bouwen. 46

Vanaf  1900  werd het ambtelijk apparaat steeds meer  uitgebreid.  Dat
ging tot aan de Eerste Wereldoorlog nog in een niet al te hoog tempo,
maar  toch  wel  zo  snel  dat  in  1913 het Raadliuis te klein  werd. De woning
van de concii+rge werd -na verbouwing- voortaan gebruikt als trouw-,
stem- en vergaderlokaal, en nog later ook als lokaal voor nachtwakers.
In het Interbellum breidde het gemeentelijk apparaat zich sterk uit. Een
exacte opgave van het aantal ambtenaren is niet meer voorhanden. WeI
werden  tot 1936 verschillende lokaties  in  de stad aangekoclit  om  de  di-
verse anibtenaren  in te huisvesten. +7

Er begonnen na de Eerste Wereldoorlog -moeizaam- andere verhoudin-
gen te ontstaan. Op de eerste plaats omdat belangenverstrengeling steeds
meer een doorn werd in het oog van een zich democratiserende samen-
leving. Verstrengeling van belangen werd officieel tegengegaan. Na de
malversaties  bij   de gemeentelijke gasfabriek  werd  in  1920  een   bepaling
45)   (;ARN. CB 1851 -1916, genteenteverslag 1901.
+6 )  deel I. hoofdsttik VII.
*'  )    Het  raadhuis  van  Roosendaal en  Nispen  door de eeuwen  been, 7.

315



ingevoerd dat ambtenaren niet meer voor derden mochten werken. 48

Waarschijnlijk werd hieraan  niet   de hand gehouden.  want  toen  in   1929
de volgende reeks malversaties bij het gasbedrijf in de gemeenteraad aan
de orde kwam, werd vastgesteld dat het weliswaar niet inocht, maar dat
toch niinstens tien ambtenaren ter secretarie zich daaraan schuldig maak-
ten.+9 Een voorstel dat een jaar later door Romsom ingediend werd oni
een onderzoeksconimissie iii te stellen. kreeg echter geen ineerderheid,
hetgeen hem deed verzuchten dat dat de toch al slechte naam van Roos-

endaal geen goed zou doeii.
50

De problenien speelden niet allee,i rondom de gasfabriek. De ambtenaar
belast met de aankoop vaii grond betaalde minderdraagkrachtigen de
helft of mbder van de prijs die hij aan welgesteldeii betaalde. Wethouder
Ridders gaf uitleg en verdedigde heni.s' Er werd ook geklaagd over het
niet uitbetalen van overeengekonlen lonen bij de aatileg van de Nispen-
seweg. Dat werd door burgeineester Coenen ontkend.52 Later zou dat
soort klachten nog ee,i aaiital malen voorkonien bij de uitvoering van
werk in werkverscliaffing

Op de tweede plaats veratiderden de verhoudingen o,ndat het door de
vele overlieidstaken (woningbouw, stadsontwikkeling, werklozenzorg,

werkverschaffing, armenzorg enz.) uitdijend ambtenarenapparaat de oude
gevestigde elite te diiur werd. Vanuit de genieenteraad begoii vanuit die
hoek kritiek te komen op het aantal, de salarisinschaling en de werk-
zaamheden van de anibtenaren. Dat Vorliide een van de aanleidingen 0111
het  Bezuinigingscomit#  op te ricliten.   In 1929 constateerde Verheyen  bij
de begrotingsbescliouwingen dat er inefficieiit gewerkt werd en dat er
teveel kapiteins op een schip waren.03 Ketinelijk was ook de comniuni-
catie tussen ambtenaren en politici met best want nien klaagde erover

dat besluiteii van de genieenteraad niet altijd werden uitgevoerd. Toen
nien dit oiiderzocht bleek dat de raadsnotulen niet aan de ambtenaren
ter inzage werden verstrekt. 5+

Rond 1930 ontbeerden   de  anibteriaren   op  het  genieentehuis  een   dui-
delijke leiding. De orgamsatie was niet berekend op de betrekkelijk grote
instroom van nieuwelingen. er was in feite sprake van een politiek machts-
vacuuin, en bovendieii was burgenieester Coenens gezondheid slecht

48) (;ARN.GB 1917-1935, gemeenteraadsnot,ile:i 28-10-1920.
+9

)  CARN. (.B 1917-1933. gemeenteraadsnotillet, 28-2-29.
2)  CARN, GB 1917-1935. gemeenteraadsnottilen 31-1-19'JO.
31

)  (,ARN. (;B 1916-1935. gemeenteraadsnot,ilen 1 -4-3().
'') CARN. CB 1916-1935. ge,i,eenteraadsiiotulen 17-10-1930.
33 ) (;ARN. CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 31 -12-1929.
2) GARN. CB 1916-19,35. gemeenteraadsnotulen 28-8-1930.
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waardoor liij nogal eens afwezig was. Ook daar had Verheyen kritiek oPT.
hi 1931 sprak hij zelfs over -usurpatie  van  macht"  door  ambtetiaren  en
trieende hij dat BSW 1,iet voldoeiide de teugels in handen hielden. De
correspondent vati de arbeidsbemiddeling noemde zich ten onrechte iii-
rectetir eii had zelfs op getiieeiitekosteii visitekaartjrs laten drukken waar-
op die titel verineld werd. En er was eeti stuk :iatigebodeii dat oriderte-
ke,id was door -den (·lief der Afdeling Otiderwijs terwijl de Raad vaii de
instelling dier afclec·ling geheel onkiliidig was".36 Enerzijds lezen we liier
de frustraties van een vertegenwoorcliger van de gevestigde elite die zicli
de volledige controle op een groot aantal terreine,1 ziet oinglippe,1 tege-
lijkertijd wijst erii en a,ider ook op de beginnende verzelfstandiging vaii
het ambtelijk apparaat.

keli van de eerste zaken die de nieuwe burgemerester Pritisen ter hand
nam, was dan ook de herorgatiisatie van dat ambteiiarenapparaat. Dat
leidde  iii  1933  tot  bijv.  de  iristelliiig  van  een  afdeling Sociale Zaken,  en
in  1936  tot  ecii  riimitelijke  hei·indelitig  vaii  cle  verschillencle  die,isteti  over
de beschikbare lokaties eii ruinites. Daarbij werden opnwuw ainbtenaren
van buiteii aangetrokkeii waiit iii De Grondwet werd er hevig over ge-
klaagd dat er steeds ineer 'vreeiiiden' betioei,id werclen iii gemeentebe-
trekkingen.57  In 1938 volgde tetislotte een reorganisatie  vati  het  anibte-
Iiarenapparaat. Helaas zijn daar geen organisatieschema's Ineer van
bewaard gebleven.

Wel weten we dat de secretarie vanaf die tijd drie afdeliiigen kende. De
taken waren enigszins uitgesplitst, maar van een grote specialisatie was
nog geen sprake. De eerste afdeling verriclitte alle taken die niet door de
andere twee werden ititgevoerd. De tweede afdeling was belast met alle
werkzaamheden op het terrein van de belasting, de burgerlijke statid.
justitie, jacht en visserij, kieswet, land- en tuinbouw, leerpliclit, militaire
zaken, onderwijs, politie, paspoorten, woonwagens, en het ijkwezen. De
derde (nieuwe) afdeling was belast met de uitvoering van de arnienzorg,
de uitvorring van de werkzaamheden van het Burgerlijk Armbestuus de
crisiswetten, distributie, werklozenzaken, steunverlening, werkverschaffing
en de uitvoering van de werkzaamheden van de Sticliting Coedkoop Wo-

58
nen.

v) CARN, GB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 12-1-1930.
36)  CARN. CB 1917-1935, gemeenteraadsnotulen 29-12-1931.
37)   De Crondwet. 20-4-1936.
38)  CARN. CB 1936-1975. stuk nr. 9+84. Taakverdeling en werkmetho(len bij secretarie. diensten
en bedrijven 1938-1975
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Na  de  bevrijding  werd  in   1949 liet sterk gegroeide  en nog groeiende
ambtelijk apparaat opnieuw gestructureerd. Dat betekende opnieuw een
toename van het aantal liiet-Roosendaalse ambtenaren. De opziclitige
veriiienging vaii priv#- en openbaar belang kwani tiog nauwelijks voor.
Wei was nii een goede relatie niet de R.K standsorganisaties een pr4 voor
een aspiraiit-ambtenaar. Bij de secretarieaMelingen werd een grotere spe-
cialisatie doorgevoerd. Er waren nu vijf afdeliiigen nl. algemene zaken,
burgerlijke stand, bevolki,ig, militaire zaken en verkiezingen, sociale za-

59ke,1,  fitianciSIi  e,1  belastingeii,  documentatie en registratuur.
Het takenpakket der genieente bleef sterk groeien en strekte zich over

steeds ineer terreinen uit. Het ambtenarenkorps groeide, verspreid over
verschillende diensten en lokaties,  mee.  In  1960 werd opnieuw  eeti over-
ziclit gemaakt van alle genieentelijke diensten en bedrijven. Dat was in-
middels  een  hele  lijst.  Op  het  genieentehuis  zelf  werkten ter secretarie
over vijf afdelingen verspreid 40 ambtenaren. Verder ketide men op dat
moment het otitvangkantoor (3 ambtenaren). archief (1), sociale zaken
(16). politie (54), bescherniing bevolking (5), openbaar otiderwijs (15),
brandweer (2 beroeps- en 48 vrijwillige leden), gemeentebedrijven (83),
woningbedrijf (19), openbare werken (138), openbaar slachthitis (13).
Stichting Roosendaaise muziekschool (15), Stichting Roosendaals Badhuis
(2). Stichting De Roos (+). Stichting Vrouwenhof (1), en de Districtsge-
zondheidsdienst Roosendaal (7).in totaal waren  dat 418 ambteimren.

Iii  1962  werd de secretarie noginaals  uitgebreid  met emi zesde afdeling:
kabinetszaken  en  iii  1965  niet  een  7e afdeling stadsontwikkeling.  In  1972
werd er opnieuw gereorganiseerd naar aanleiding van een onderzoek door
een extern bureau. het Bureau Berenschot.

§ 6. Samenvatting

Roose,idaal was iii de hele onderzoeksperiode in politiek opzicht con-
servatief georienteerd. In dat hele tijdsbestek bleef de politiek ook lokfial

georienteerd. Processen van regionalisering en gewestvorming komen van-
af  1967  op  gang. Een tweetal bestuurselites wisselden elkaar af.De eerste
was katholiek, conservatief en een tikje liberaal. Haar leden bestonden
uit de sterk verzwagerde groep notabelen. Ze waren zeer standsbewust.
Ze waren verenigd iii de R.KKiesveretiiging, die haar doniicilie had in
de Katholieke Kring. Codsdienst was aanvankelijk zeker geen allesbepa-

14) (;AliN. (;8 1936-1973. stuk tir. 9+84: '1'aakverdeling en werkinethoden bij secretarie. die,isten
pit bedrijven  1938-1975.
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lende factor. de R.K.Kiesverenigitig stelcle tot 1915 ook lil,eralrii pii prc,-
testaliteli kandidaat. Men was eiiigsziiis aiiti-liberaal eii zeer sterk ailti-
socialistisch. Hui, inaclitspositie berustte op liet bezit vaii groii(1. kapitaal
en een Iietwerk van fainilirrelatws. Wie ee,11iiaal gekozeii was, blerf nierst-
al lid vaii de raad tot aan Zijil di,(,d of t(,t aaii het moinent dat ozicl<·rcloiii
lirt fuiictio,ieren onmogelijk i,iaakle. Natist h,in politieke futic ties orfen-
den zij vele neveti-filt1Cties Ilit waardoor min sterk verstreligrld rii (lifftitis
machtsconiplex o,itstond. Politiek gezien traclitten ze heel vaak liet gc·-
m,·entebelang in het vi·ric·,igcle te brengeii van het eigenbela,ig. Veraticle-
ringen werdrii niet liagestreefd niaar zo lang inogelijk veriii('de,1

Binneii deze elite lieerste reii diepe verdeeldheid over de rol (lie hpt
geloof  en  cir  R.KKerk  mo#·st,·,1  spric·ii:   somiii,gen,  waarotider  cle  ze ·r  m-

vloedrijke familie Vati Cilse. haclde,1 clericaal-katholieke opvatti,igeii. .\11-
dereii, waaronder vooral de '111euwkotiiers' d.w.z. degetieii clie zic·h Vail
buiten Roosendaal vestigdeti el, dege,ie,1 die vaniiit cir niiddetistaticl 01,-
klomineii iii de hierarchie. wrtistrii zich liberaler en niinder cleric a:,1 op
te stelleti. Aaiivaikkelijk wotine,1 de eersten ila de Eerste Werelcloorlog aaii
invloed inaar die iiivlocid verniiiidercle daarna weer.

De tweede, haar opvolgencic. elite was evetieens conservatief niaar te-
gelijk uitgesproken clericaal-katholiek. liaar leden bestonden ,iit de leiders
en   tootiaatigevende   figitren   Kiit   de R.K standsorganisaties. liuii leiders
hielden litin posities in de politiek tot aan hun overlijden of tot op zeer
hoge leeftijd, de andere ledrii vati de raad werden meestal iia *'en of nieer
zittingsperioden op de groslijst(·11 vervangeti. De R.K standsorgatiisaties
hadden hun organisatorisch iliiddelptitit iii het Cildetiliuis. Ook zij warrii
uiteraard zeer standsbewrist. Codsdienst en organisatie op R.K basis was
de allesbepalende factor. Wie iliet katholiek georganiseerd was. werd ilit-
gesloten. Bovendieli was Inen zeer aliti-socialistisch. en. iii n,indere niate.
aiiti-liberaal. Hun maclitspositie herustte op het netwerk van R.K. orga-
nisaties dat sterk verhozideii was ii,et en oiider patroiiage stotid vaii de
katliolieke geestelijkheid die zerr anti-i,iodernistische denkbeelden had.
Bestuurders en vooraanstaaiide leden vati de standsorganisaties cuniuleer-
den zoveel mogelijk politieke eii maatschappelijke functies waardoor op-
nieiiw een complexe en ondc,orziclitige machtsstructuur ontstond. Politiek
gezien traclitten zij heel vaak het gemeetitebelang iii overeenstrintiiing te
breng,·ii met het belang der statid, of eigenlijk niet het belarig der eigeti
lokale standsorganisatie.

De overname van de wacht tussen de beide elites verliep zeer itioeizaaili

eli werd tenslotte sleclits mogelijk dank zij het intermedierencl optred(.,1
van de R.KKerk eii de structuur van de katliolieke orgaiiisaties. De oude
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elite verzette zich met hand en tand tegen het afstaan van politieke zeg-

geiiscliap aan de tiieuwe steingereclitigden, de vertegenwoordigers van de

lagere standen. Zij veremgdeii zich daartoe iii liet Bezuinigitigscomit&. Zij
slaagdeli  eriti  staiid  te  hoticleii  tot  1939.

hittissen werd ook de ititeriie Iiiachtsstrijd iii de R.KKiesvereiiiging be-
sleclit iii liet voordeel van diegeneii die clericaal-katholieke clenkbeeldell
hadden. vooral daiik zij de getalsinatige inbretig van de katholiek gc'or-
gatiiseerden. De R.K.Kerk iiaizi zonder enig problce,ii de arbeiders, boeren
eii wiiikeliers iii haar orgaiiisaties op. Daarbij werden tegelijk de coliser-

vatieve denklierldeii ei, liouclingen overgedragezi clie ook cir oude elite
ketitiierkteii eii (lie ee,i drel va,i dr belangetitegelistelliiigeii ttisse,1 (le
staiideti konderi ti,askereii.  Ideologisch gezien bleef nien zo -naadloc,s-
conscrvatief vaii aard. Mic·rii liet karakter van (le katholiciteit veranderde
vai, verdraagzaaii, i,aar otiverzoei,lijk militaiit clericaal. Daardoor 110(,d
de Roc,seildaalse haiiwiilevi,ig weimg 1}laats aai, iliet-katholieke,1 e,1 r,ii-
iiierdetikendeti uit de eigeti kring

Het einde van de iiiac|itspositie vai, cle politieke elite cler standsorga-
msaties was a| eveii inoeilijk en laiiggerekt als het eitide vaii de vorigr
bestutirselite. Nadat rotid liet midden vaii de vijftiger jareti al veel weer-
stand was ontstaan, hetgreti zich onder izieer uitte in de totstandkomilig
vaii de Katliolieke Unie en cle bestii,irswisseling bij de K\'P. zou het tocli
nog tot de zittingsperiode 78-82 duren eer de doininante positie vall de
Katholieke Werk,icmers doorbroken werd.

Tegen beide politieke elites bleef in de hele periode een sterke onder-
strooin van verzet bestaan. 'Iot een sterke oppositie kwwn het ecliter met.

De oorzaak daarvan lag voor een goed deel iii het verdeelde. statidsge-

bondeii optredeii van de R.K oppositie, de zwakke positic van de Mid-
denstandsgroepering, en iii liet feit clat katholieke en met-katholieke op-
positie timinier iriet elkaar tot bariletiwerkitig kotideii kolrien.

Het  ambtenareiiapparaat   was  tot  otigeveer  1930  voornamelijk  afkom-

stig uit Roosendaal, en sterk verbonden niet de kringen waaruit de po-
litieke elite voortkwam.  i let was rond de eeuwwisseling nog betrekkelijk
klein, rn begon vooral  na 1920 sterk te groeien ten gevolge  van de zicli
steeds uitbreidende overlieids- en gerneentetaken.  In  1949  en  1960  werd
de organisatie gestroomlijnd.  in 1972 volgde een grote reorganisatie.
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HOOFDSTUK \111

DLACHRONISCE IE -\NAIXSE

§ 1. Inteiding

De geschiedenis (lie verliaalt hoe Rooselidaal vaii dorp tot staci werd
laat   zic·h  op  vele  nianieren   lezeti:   als  de   sociaal-econoinische  ontwikke-
lingsgang van e<·Ii t,iiddelgrote proviticiestad. als een niodermseritigsge-
schiedetiis. als eeii verzuilingsgrscliiedet,is. als een emancipatiegescliiede-
nis. als pen de,iiocratiseringsgeschiedenis, als pen ine,Italiteitsgeschiedenis,
als liet verlwal vaii strategisc·he Ic,kale beheersingspolitiek, eiizovoort. Af-
liankelijk van liet i,igrtionien sta,idpiint ktirillell verse·liilletide analyses ge-
maakt wordeii die iecli,r :ia,1 crii bepaald facet vail de Roosetidaalse ge-
schiedeti is recht doell.

In het iii, volgeii(le hoofdstuk zal ik tracliten een paar van die analyses
te iriaken. in eerste instantie wil ik kijke,i i,aar het transforniatieproces
vaii agrarisch-aniliaclitelijk (lorp Iiaar tiioderii-indtistriele staci. Vervol-
gens krijgen een aatital andere facetteii afzonderlijk aandacht.

§  2. /bn dorp naar stud, een moeizame untwikketing

Een eerste constatering kan zijii dat Roosendaals overgang van dorp
naar stad traag en nioeizaani verliep Nadat in Roosetidaal viak na het
niiddeti van de negentiende c·euw het transformatieproces onder goede

condities was i,igezet -men koii er beschikkeii over voldoende kapitaal,
voldoei,de matikraclit, (spoor)weg- en waterverbindi,igen, opstartende
grootitid,istrie- was die ontwikkelitig (behorid(.ns op cleitiografisch gebied)

viak iia de eeuwwisseling volledig gestagneerd. Op somniige frotite,i begon
zelfs  weer een tegengestelde beweging  op  gang  te  koine,i:   het  aankomend
stadje was bezig weer iii zij,1 dorpse status terug te zakken.

Daariia bleef de errstkomencle dertig jaar de ontwikkeling op praktisch
alle fronten achte[ De econoinie stagneerde: de landboliw kon een sterds
klei,ier decl van de groeiende bevolking *·en bestaansiziogelijkheid geven,
de nijverheid ging achteruit. (le itidustrie groeide niet eti ging dus iii feite
ook acliteruit. aan de infrastruc·tuur werd slechts mondjesmaat gewerkt.
Sociaal. nientaal, cultureel en politiek bleef Roosendaal vanuit traditio-
nele, agrarisch-ambachtelijke principes opereren en die traditionele oriiin-
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tatie werd verder versterkt eii geinstitutionaliseerd door de opbouw vaii
sterke R.K organisaties (lie o,ider leicling van de clerus opereerden.

Rond  1930  begon Roose,idaal zicli  op te maken  om  de  transformatie
te  voltooien:   de  ecotiotiiisclie  structuur  onderging  duidelijke  wijzigingen
e,1 op sociaal. cultitreel eti politiek gebied zetten de veranderingsprocessen
zicli optiieuw iii gai,g. loch kali men zeker tot ver in de zestiger jaren
Roosetidaal iiog het best karakterisere,i als dorp, weliswaar als een dorp
vati buite,iproportioikele iii feite royaal stedelijke omvang. als een dorp
dat ill *n CCOilotiliscile structimr de lichte arbeidsintensieve industrie een
rui ine plants had 1110('teli torbedelen, niaar dat iii zijn nieest wezenlijke
niimtelijke. soc·iale. i,ietitale. c,ilttirele ei politieke structuren nog hele-
i,iaal clorps was. Eeti clori, cltis ook dat sterk le lijden had onder de
fricties dic· zo'11 gespletrii strtic·tutir met zich meebracht. Een dorp dat
door die fric·tic's hevig iii zijii otitwikkeli,ig naar het moderne-stad-zijn
werd afgere,ricl.

D(·ze (·011£ l,isie is m zijii alge,iieenlieid goed te onderbouwen iiwt de
o,iderzoeksgegeve,is.  I let  grorietid  aatital  inwoners  niaakte  Roose,idaal
fornieel  al  rond  1900  tot  ren  provi,iciestadje van redelijke afnietingeti  eii
het ,„obiliteitssceriario vaii de bevolki,ig paste al vanaf 1900 eve,iiniii
nog in ern rustige, stabiel agrariscli-amt,aclitelijke patroon. Anderzijds
past e(·n vertrekovers(.hot riatti,irlijk iliet iii liet beeld van een bloeiende
staci,  en  ttissen  1900  eti  1930  was  dat  voortdiirend  aaii  de orde.  Daariia
kende men, in re|atie t(it cir totair groei, sleclits zeer bescheideii vesti-
gingsovers(hotteti  tot   1970.  Ilet  agransch-anil}achtelijk  huwelijkspatroon
bleef zeker  tot   1945  ditidelijk  l,erkenbaar  en het moderne huwelijkspa-
troot, werd pas iTiet de grootsdialige torpassing van individuele geboor-
tenregeling roii(1 1970 (·otiiplert ziclitha:ir

hi  liet  gebruik  vati  de  riiinite begoii eerst  lia  1960  het  landbouwareaal
stibstantirel terug-. cii. partillel claaraan. het areaal dat in gebruik was
voor wo,iiiigbotiw, iii(Itistrie en verkeer op te lopen. Het proces van grond-
eti o,irorreiid goeclaaiikoop cloor de ge,neente dat daarmee gepaard ging,
werd  iii   1958  politiek  itigekaderci  door  liet  instellen  van  een  Coinmissie

ioor Otiroer(·iide en Paclitzakeii. lot die tijd was dat een aangelege,iheid
geweest die di,or cle ac·litereetivolge,ide wethouders (afkomstig ilit de boe-
renstand) pers(,c),ilijk werd afgelia,ideld. Ilet proces van coiicentratie vaii
cle bevolkiiig iii de kerii dat al van:if het begi,i van de eeuw op gang
gekometi  was.  verstielde  zich  vana f  1930  e,i  was  iii  1971  ver  niaar  iing
liirt coniplert volt(,c,icl.

De grotere brvolkii,gsdri,k iii coitibitiatir met ingrijpen van C.S. iioop-
ten  rana f  1930  tot  gemeentelijk  gestritircle  pla,imatige  stadsontwikkeling

322



en ruimtelijke ordening. iets wat tot die tijd volledig ontbroken liad. De
bestuurlijke  planning  van de stadsontwikkeling tussen  1930  en  1960  ver-
liep hortend en nioeizaam, en kwani iii beginsel steeds tot stand onder
druk van het provinciaal bestuui Het gemeentelijk apparaat was tot die
tijd ook nauwelijks geequipeerd 0111 de stadsontwikkeliiig professioneel ter
hand   te   nemen: de dienst Stadsontwikkeling kwam eerst   na   1970   tot
stand.

Aan de Olitwikkeling vaii de infrastruetuux van buitengewoon belang
voor  een  stad,  besteedde  Roosendaal  tot   1930  weiiiig  tot  Keen  aandacht.
Wegen buiten de kom wareii nog voor het merendeel in het geheel niet
of met koolas verhard, en zowel bintien als buiteri de kon} was er veel
achterstallig onderhoud. Iii de dertiger jaren werden veel infrastructurele
werken in werkverschaffing uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog lag
liet accent nog geruime tijd op verbetering en verharding, met op tiit-
breiding en vernieuwing. Voor de grotere uitbreidinge,1 eii vernietiwingeti
van het wegennet was en bleef Roosendaal aangewezen op de verscliil-
lende Rijks- en Provinciale wegenplannen. Men spande zich tot de zestiger
jaren niet bovenmatig iii oni (laarin een goede positie te verwerven.

Aan de ontwikkeling vati spool'- eli tramivegeti koii Roose,idaal coticreet
niet veel bijdragen maar er was ook weinig animo om het de verschillende
maatschappijen  gemakkelijk  te   inaken.   En   wat de waterwegen betreft:
de situatie van Roosendaalsche en Steenbergse Vliet werd na  1914 in feite
niet meer verbeterd. Wat betreft de feitelijke functie van de Vliet won de
landbouwfunctie het steeds van de verkeersfunctie. Het Mark-Vlietkanaal
werd  al  in   1907 ter sprake gebracht, maar  het  zou  pas  in  1983  een  feit
worden.

In zijn ecotiomische structutir liad Roosendaal het erg moeilijk. Voor de

steeds groeiende bevolking nioesten arbeidsplaatsen beschikbaar konien.
De dienstverlening was eigenlijk nog de mitist problematische sector Hoe-
wel er grote structurele veranderiiige,1 plaatsvonden -de huiselijke dielist-
ver|eIliilg verdween vrijwel coinpleet. en in de sector vervoer koii merl
met veel initider mensen volstaaii- ontwikkelde de werkgelegenheid zich
kwalitatief en kwantitatief gii,istig, met naine daiik zij de grori vaii de
overheidsdie,isten, het onderwijs en de niaats(happelijke dieiistverleiiitig
iia 1930.

Het wmkelapparaat begoii zic·h pas ria 1960 fli,ik te ontwikkeleii. 12,1
die tijd bleef  het ee,i sterk dorps karakter  dragen:   veel  klei,ie  buurtwin-
kels, geen warenlmizen, ren klein assortiment. en een 1,epri-kle regiotiale
fimetie. De kleine, weinig kapitaalkrachtige middenstand stond iii die ja-
ren nog huiverig tegenover nieuwe. grootschalige ontwikkeliiigen. Het eer-
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ste  warenhuis. V&D, vestigde  zich  iii  1965  aan de Nieuwe Markt, tevens
de eerste lokatie waar een overdekt winkelcentrum gepland was.

De agrarische bedrijviglieid verbeterde aan het begin van de eeuw we-
liswaar kwalitatief enorizi, niaar kwantitatief was het een krimpende sec-
tor  Het aantal arbeidsplaatsen bleef numeriek tot ongeveer 1950 iii stand.
waarna een forse arbeidsuitstoot plaats vond. De ambachtelijke nijver-
heid.  rond  1900  nog  goed  voor ce,1 derde van de werkgelegenheid, ver-
dween goeddeels  in de jaren  tot  1960.

Het gros van de vervangende werkgelegenheid voor de bevolking moest

dus gevonden worden in de liiclustrie. Omdat er sprake was van een
aanzienlijk geboorte-accres, zou dit een sterke, groeiende sector moeteii
zijii om aanwas en uitstoot te kunnen opvangen. Men zou een krachtig
industrie-bevorderend genieetitelijk beleid kuntien en inogen verwachteii.
De  werkelijkheid liet echter iets heel aliders  Ziell.  Iii de periode  tot  1930
ging de industrie sterk achteruit, zonder dat er enig gerrieentelijk beleid
tegenover stond. Roosetidaals besti,urderen waren nog volledig op de Iie-
gentiencle eeuwse liberale naclitwakersstaat georiEnteerd. Iii de jaren
dertig vestigden zich een aantal bedrijven vaii buiten. mede ook omdat
onder leiding   van   burgemeester   Prinsen de vrees voor grootschalige   in -
dustrie was bezworen.  Van een werkelijk industrie-beleid was ecliter iiog
Keen  sprake.  lot  1960  ontwikkelde  de industriifle sector  zich  tot  een  niet

overniatig gemechaniseerde, arbeidsintensieve secto[ Met de oplopende
loonkosten kon deze bedrijvigheid zicli nog een tijdlang handhaven door
vooral veel goedkoop personeel (ieugdigen, vrouwei, eii buitenlanders) iIi
dienst te nemen, niaar zij koii geenszins voldoende en voldoende gekwa-

lificeerde arbeidsplaatseii bieden aan de Roosendaalse beroepsbevolking
Tanaf 1960 begon de genieente onder leiding  van  burgenieester  God-

waldt een krachtig industrialisatiebeleid  te  oritwikkeleii.  kanaf  1960  wer-
deii er op grote schaal industrieterreitien aangelegd. Pas in 1972 werd
het industriebeleid gemeeiite-politiek ingekaderd iii de commissie voor
Economische aangelegenheden. Tot die tijd was het een terrein voor de
verschillende individuele burgemeesters geweest.

Tanaf  1960   wercl als gevolg  van het industriebeleid de structuur  van
het Roosendaalse industriepakket veelzijdiger: er kwamen meer en meer
geavanceerde (grootschalige) industrieen die gekwalificeerde werkers no-
dig hadden. legelijkertijd begon ecliter de werkgelegenheid in de oudere,
arbeidsintensieve industrie af te kalven. In de zeventiger jaren hielden
beide ontwikkelingen elkaar nog enigszins in evenwicht. In de tachtiger
jaren leidde dit tot grote werkloosheid.
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Deze totale werkgelegenheidsstructuur Midde ertoe dat in de eerste der-
tig jaren van deze eeuw veel laaggeschoolde Roosendalers hun stad ver-
liete i. op zoek naar werk elders. Cekwalificeerde werkers werden dikwijls
vali bititen Roosendaal aangetrokkeii.   Na   1960,   toen   de   scholingsgraad
van de autochtone Roosendalers begon op te lopeii, was er voor lien in
het aanwezige industrifle apparaat onvoldoende werkgelegetilieid. wat er
toe leidde dat een groot aantal vaii hen zijii heil buiten Roosendaal nioest
zoeken.

Ook sociaal gezien kwai,1 de omslag laat. Rooselidaal blerf tot vet' iii
de zestiger jaren een sat,ieiilevitig die georgatiiseerd was va,iuit een gods-
dietistig-kerkelijk kader waariii het standsdeliket, overheerste e,1 de pa-
rochie een vati de belaiigrijkste orgaiiisatie-ee,ihedeii was.

De zorg voor cle volkshitisvesting werd pas erg laat een getwieriischaps-
zorg.  Wotiingbouwcorporaties  ontstoiiden  in  1919.   Iii de twintiger jaren
gaf de gemeente aarzelend eti moiidjesiiiaat steuii aari cleze corporaties.
in de dertiger jaren werd dat iets betetz en na de Tweede Wereldoorlog
trok de genieente de gehele volkshuisvestiiig tiaar zich toe.

De zorg voor de volksgezondheid was in grote mate toevertrouwd aan
de Congregatie van de ziisters Penitenteii-Recollectinnen. Vanuit de plaat-
selijke gemeenschap werd er nauwelijks gestuurd, gecokirdineerd of gecon-
troleerd daar waar de zusters de volksgezondlieid verzorgden. Iii het Cast-
huis  gaven   zij   tot   1968   de  zorg   voor R.K zieken en bejaarden  op  hun
elgen  wlJze   vorni,   m   het  it-Cele Kruiswerk nanien ze vanaf  1920  de
zorg op zich voor thitisverblijvende R.K zieken, bejaarden, kraamvrouweii
en zuigelingen. De Cathechisten bouwden, in nauwe organisatorische sa-
menwerking met de Kruisvereniging, gezinszorg en buurtwerk op. Zowel
de  intra-  als de extra-murale  zorg  was  tot 1941 beperkt en beperkt  toe-
gankelijk. De zorg voor de openbare hygiene leidde (ook al onidat een
aanzienlijk  decl  van de straten partictilier  eigendom  was)  pas  in  1932  tot

een plan voor een gemeentelijke riolering.
lot  1919  had  men iii Roosendaal  een uiterst beperkt scholingsaanbod:

de lagere school,   (M)ULO,   en   de   (avond)lekenschool.   lussen   1919   en
1958  werden   daar aan toegevoegd: de Landbouwwinterschool   (1919,
deeltijdonderwijs). lyceum met handelsdagschool (1919). BLO voor jon-
gens (1930), BLO voor meisjes (1938), de L.TS (1939),en het LHNO
(1939). De lycea betrokken voor ongeveer 85% hun leerlingen van buiteii
Roosendaal. Het scholingsaanbod en daarmee ook de scholingsgraad van
de Roosendaalse beroepsbevolking was en bleef dus laag, hetgeen de ves-
tiging van hoogwaardige industrie zeer belemmerde.
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Vanaf de gelijkstelling van het onderwijs waren praktisch alle onder-
wijsvoorzieningen (behoudens 66n openbare lagere school, dan openbare
ULO, het landbouwonderwijs (NCB) en de L.TS.) in handen van religi-
euzen. Onderwijs genoot tot aan de tweede wereldoorlog weinig prioriteit.
De kwaliteit was over het algemeen matig. Het gemeentebestuur koos
ervoor om de investering daarin zo minimaal mogelijk te laten zijn en
om bij voorkeur te wachten op het initiatief van onderwijscongregaties.

Het sociale vangnet kreeg al betrekkelijk vroeg een stads allure, in die
zin dat er al vroeg een groot deel van de zorg gemeentelijk verstrekt werd.
Wat betreft de manier van onigaan met de armen c.q. bedeelden bleef
men lang vasthouden aan het traditioneel patroon.

Cultureel gezien vormde Rooseiidaal een sterk gesloten, standsbewuste
gemeenschap met de nadruk op traditie en religieuze grondslagen. De
verzuiling bracht een sterke machtspositie met zich mee voor de R.K.Kerk
en geestelijkheid. Deze versterkten in hoge mate het conservatieve. staiids-
bewuste karakter vaii Roosendaal. Phs met ontzuiling, secularisering en

democratisering veranderde   rond   1970 deze houding.
Alitiek gezien kwani de omslag nog iets later Het politieke bestel van

Rooseiidaal bleef tot omstreeks 1980 sterk lokaal georiEnteerd, georgani-
seerd en gedomineerd door een standspartij op R.Kgrondslag.

§ 3. De  transformatie voltrok zich niet op alle fronten tegelijk

De tweede vaststelling kan zijn dat de transformatie zich niet op alle
fronten tegelijk voltrok, mtegendeel. Zo bleven de demografische veran-
deringeti, die zich al vanaf de negentiende eeuw voordeden, doorgang
vinden terwijl in de eerste decennia van de twintigste eeuw praktisch alle
andere ontwikkelingen stagneer(len of zich in een neerwaartse spiraal be-
vonden. Dat creferde eei, geweldig spanningsveld, niet name op sociaal
eli  economiscli terrein: grote groepen  van  de  steeds iii omvang toenemen-
de bevolking moesten hun inkomen zien te verwerven iii een sititatie waarin
arbeidsplaatsen (niet het daaraan gel«,ppelde inkomen) een steeds schaarser
goed werden en waarin een betaalbare woning nioeilijk te krijgen was.
Steeds meer niensen waren al dan niet tijdelijk. maar in ieder geval re-
gelinatig. aangewezen op bedeling, armenzorg en werkverschaffing en
leefden m uiterst armoedige omstandigheden die hun gezondheidstoestand
nlet ten goede kwam.

De achterblijvende economiselie mogelijkheden veroorzaakteii in eerste
instant ie grote sociale spanningrii. Het is dan ook op het sociale terrei,i
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dat zich de eerste veranderingen voordoen, namelijk bij de gezondheids-
zorg (1905, 1916), arnienzorg (v.a.1906), werkverschaffing (v.a.1914) en
woningbouw (v.a.1919). Vanaf ongeveer 1930 begonnen industrie   en
dienstverleiiing zich (verder) te ontwikkelen, maar onvoldoende oni aan
alle Roosendalers een arbeidsplaats te bieden waardoor op grote schaal
pendel ontstond. De vestiging van indtistrie en de sociale wotiingbouw
brachten op hun beurt de noodzaak tot liet uitstippelen van planologisch
beleid en het investeren iii de infrastructuiir niet zich mee. (1930-1940)
Vakonderwijs  kwam  daarna  vana f  1939 op lager niveau als dagopleiding
beschikbaa[ De dringende behoefte aan meer en betere onderwijsvoor-
zieniiigeii  oiitstoiid  iond  1965.  Dat  stoi,d iii verband inet  cle veraiidereiide
structuur  van  de  industrie: van eenzijdig  op de landbouw georienteercle,
weinig geniechaniseerde industrie met een geweldige behoefte aan goed-
koop en ongeschoold personeel ontwikkelde men langzamerhaiid een op
alle fronten gedifferentieerder industriepakket.

Sociaal-cultureel Inoet Inell vaststellen dat de opkomende verzuiling niet
haar sterk anti-nioderne roonis katholieke gedachtengoed het dominant
conservatieve karakter van de Roosendaalse samenleving geweldig ver-
sterkt en geprolongeerd heeft. Het heeft de modernisering van Roosendaal
daarmee ernstig vertraagd en belemmerd. Was eerst de elite, de hogere
burgerstand, het dragend element van het conservatieve karakte4 in de
jaren dertig werden met nanie de boerenstand en de arbeidersstaiid dra-
gers van het anti-moderne en clericaal-katholieke gedachtengoed. Pas iii
het midden van de zestiger jaren maakte een proces van ontzuiling, de-
confessionalisering en secularisering de weg vrij voor ontwikkelingen iii
de richting van een Inoderne, industriele urbane samenleving met een
pluriform karakter Als laatsten moesten uiteindelijk aan het eind van de
zeventiger jaren ook Roosendaals sociaal-politieke structuren zich gewon-
nen geven. Ze hadden een taai acliterhoedegeveclit geleverd.

Opmerkelijk is dat in de Roosendaalse situatie eerst de structuren en

pas daarna de mentaliteit veranderde. De sterk patriarcliale negentiende
ecuwse elite wist ook na de invoering van het algemeen kiesrecht en de
oprichting van politieke partijen en groeperingen haar bestaaiide machts-
positie nog tot royaal halverwege de jaren dertig te handhaven. Datzelfde
gebeurde met de clericaal-katholieke elite uit de standsorganisaties lial-
verwege de jaren vijftig. Toen versclienen talloze nieuwe moderne stnic-
turen die verband hielden met de grotere overheidsbemoeienis in de vorm
van subsidiering, zoals bijvoorbeeld de culturele raad, de sportraad, de
jeugdraad, de Katholieke Unie, de R.KMaatschappelijke Cezinszorg.
schouwburg De Kring, etc. Maar ook hier zou het tot halverwege de jaren
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zeventig duren eer ook de mentaliteit anders was geworden, iii beide
gevallen een periode van omstreeks twintig jaar

De inodernisering voltrok zich niet alleen in de verschillende sectoren
van de sanienleving iii een eigen tempo, ook ruinitelijk gezien was de

ontwikkeling verschillend gespreid. lot in het begin van de zestiger jaren
vonden bijna alle ontwikkelingen in de kern Roosendaal plaats. Daar vond
de groeiende bevolking een woonplaats, daar werd gebouwd, daar ves-
tigde zich de industrie. daar ontwikkelde zich de bureaucratie, daar von-
den veranderingen plaats. De buitengebieden behielden hun landelijke.
dorpse karakter Zij bleveii wat ze waren, tot ze -Nispen uitgezonderd-
door de oprtikkeiide stad werdeii opgeslokt.

§ i. Cerichth:id op Lrhoud, aversie tegen het nieuu,e

In feite moete,1 we vaststelleii dat Roosendaal zich lot het uiterste verzet
heeft tegen veranderingeii. Veranderingen die niet op Roosendaals niveau
beheersbaar waren (bevolkingsgroei, internationale economic, nationale
wetgeving, culturele processen als verzuiling, secularisering en democra-
tisering) dwongen de Roosendaalse gemeenschap uiteindelijk tot aanpas-
singen en veranderinge,1, 111aar pas op het monient dat men met de rug
tegen de miiur stond.

Roosendaal was niet op vernieuwing eti oiitwikkeling gericht maar op
behoud en consolidatie. Krachtdadig probeerde men om alles wat vreemd
was, inclusief de vreenideling zelf, op afstand te houden. Vernieuwing,
die zich in eerste instantie altijd aandient als vreemd-aan-dat-wat-be-
staat, kwam dan ook slechts tot stand onder sterke druk: hetzij van bui-
tenstaanders, ('vreemdelingen' dat wil zeggen iiiet-Roosendalers en pro-
testanten  in de elite  rond 1900, socialisten  tot  1955,  burgemeesters  van
buiten: (,'oenen  iii zon vroegste periode, Prinsen  en  Codwalt)  hetzij  van

wetgeving en overheidsregelingen. Zelden kwa,nen de veranderingen van
bitinenuit tot stand. Pas ali het Iiiet anders kon, werd 'het vreemde' ge-

accepteerd,  dat wil zeggen:  het werd opgenomen  in de eigen gelederen
en zoveel mogelijk ingekapseld en geneutraliseerd.

Sleclits binnen vertrouwde kaders werden vernieuwingen geaccepteerd.
Op het terrein van de Lindbouw bijvoorbeeld had men in het agrarisch
geori5nteerde Roosendaal Keen al te grote probleinen met het doorvoereii
van vernieuwingen. De NCB kwam onder leiding van de grootste plaat-
selijk grondbezitte,4 een lan Cilse. van de grond. Nooit in haar geschie-
denis heeft zij haar bestaansrecht nioeten bewijzen of veroveren. Dat
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liaiigt saiiien niet het feit dat zij iiooit in liaar bestaan een bedreiging
vornide vaii de bestaande (agrarisch-aiIibachtelijke) orde of de positie
vati de elite daarin.  Zij kon dus rekenen op ee,i welwilleiide behaiideling
Het laiidbotiwonderwijs mocht als eerste onderwijsinstituut eetigemeen-
telijke subsidie ontvaiigen. tiet als de veretiigiiigeii voor de paardesport.
Toor het voortbestaaii Vall Veemarkt. paardenniarkt eii lalidbouwwiliter-
scliool wilde het gezzieei,tebestuur nog weI (eii,ge) tiioeite doen. De boe-
renstand wist, ook toeii zij nog sleclits eeii fractie van de bevolking vortii-
de, eeti stevige politieke itivloed te be1101ldeii.

Dat vertiieuwinge,i eii veraiideringen die buiteii liet agrarisch-aiiibac·11-
telijke denkkader vieleti, natiwelijks van biii,ietiuit voorkwaineii, lijkt reii
lied krasse i,itspi'aak, niaar het is niet tiloeilijk olil 01, praktisch ieder
terrein een aantal voorbeeldell te vimlen. Of het iiu gaal over voetballe,i
of rolschaatseti, over fle totstandkomitig van verenigitigeti als Volksbotid,
Cildenbond of Hanze. van voorzietiiiigeii als het Casthuis, cle woniiig-
bouwcorporaties, de LOM-school of de jetigdsoos: ze kwanien ofwel van
buiten, op iiiitiatief van buiten, ofwel uit angst tot stand. Aiigst voor het
vreemde. bijvoorbeeld het socialisme. speelde eeii grote rol bij de tot-
standkoniiiig van bijvoorbeeld de R.KWoningbouwvereiiigingen, de
R.KLycea en de R.KOpenbare Bibliotheek. Angst voor de revolutie deed

m  1918  de Cilde,ibond vaste voet onder de grond  ki ijgeii.
Burgemeesters van buiten kotiden nietiwe ontwikkelingen op gang krij-

gen. Coenen kon in zijn vroege jaren de belangen van de gevestigde fa-
milie-netwerken nog wel eens negeren, of pleiten voor Ineer investeringen
in liet onderwijs. Prmsen wist volkshuisvesting en stadso,itwikkeling tot
geaccepteerde beleidsterremen te maken en had ook invloed op de indus-
trialisatie Codwalt wist vooral het industriepakket te differentikiren en uit
te bouwen, terwijl hij bovendien een doorbraak in de volledig verstarde
politieke verhoudingen wist te forceren. Wetgeving en Rijks- en/of Pro-
vinciale Inspecties dwongen met de wet in de hand eveneens veranderin-
gen af: bijvoorbeeld het gunnen van een aantal arbeiderswoningen aan
het socialistisclie Ons Ideaal en daarmee in feite aan vreemde, van buiten
Roosendaal afkomstige bewoners, het uitbetalen van wettelijk voorge-
schreven uurlonen in de werkverschaffing, het maken van uitbreidings-
plannen, of het schorsen c.q niet benoemen van bestuurderen.

Ook de vooral na de Tweede Wereldoorlog bijna standaard voorkoinende
procedure  dat  men  bij alle nietiwe  ontwikkelirigen   -of  het  nu  over  de
aanstelling van een woninginspectrice ging, de bouw van de eerste flats,
de totstandkoming van een gemeentelijke dienst voor sport en lichamelijke

opvoeding- zich eerst uitvoerig ging informeren over de regelingen bij
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andere gemeenten, wijst erop dat men niet op eigen initiatief en verant-
woording te werk ging, Inaar zich veeleer veilig volgend opstelde.

Het feit dat nien vanuit de traditie dacht en leefde, bracht met zich
niee dat men juist die zaken benadrukte die behoud en overlevering van
die traditie mogelijk iiiaakten en dat men zich teweer stelde tegen zaken
die vernieuwing en verandering konden brengen. Of we het liu hebben
over de volstrekte eerbied voor en erkenning van liet gezag, over de eer-
bied voor anciifnniteit, over familiegebonden 'vererving' van functies, over
de grote rol die kerk en geestelijklieid speelden, het belang dat men aan
lokale autonomie heclitte, het nauwelijks gebmik maken van subsidie- of
tegemoetkomingsregelingen vddr 1945, het plegen van obstructie en het
toepassen van vertragingstactieken waar het wettelijk verpliclite zaken
betrof: liet is dezelMe grondhouding waarop al deze verschillende -sonis
Illet elkaar iIi tegenspraak lijkende- zaken zijn terug te voeren.

Belioud van de bestaande orde probeerde men vooral te realiseren door
monopolisering van sleutelfuncties voor de eigen faniilie of (stands)groe-
pering, door cumulatie van functies bij familieleden of berstuurdereri van
standsorganisaties, door ititsluiting van het vreemde en de vreemdeling
of, als dit niet langer mogelijk was door het 'inpakken' of neutraliseren
van die groepen, en door het pas willen overgaan tot verandering als nien

riders gezien had dat het goed gegaan was.
Vanuit diezelfde gericlitheid op behoud vloeide ook voort dat men het

vreeinde, het nieuwe wantrouwde en probeerde het zoveel mogelijk uit te
bannen. Waar dat niet lukte. probeerde men de nieuwe ontwikkelingen
de wind uit de zeilen te nemen of ze onder controle te brengen. Dat
gebeurde op die terreinen, zowel ten aanzien van ideeiin als socialisme
of liberalisme, teri aanzien van inoderniserende tendensen als bijv groot-
schaligheid. maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van vrijetijdsbesteding
waar het de sport betrof of ontwikkelingen als jeugdsoos en instuif.

Vreemdelingen en andersdenkenden werden zoveel mogelijk uitgesloten
of gedwongen zich aan te passen. Dat gebeurde op liet gebied van het
onderwijs,  waar  alle scholen buiten de openbare  lagere  en  ULO -school,
rooms-katholiek waren. Alle culturele voorziemngen als schouwburg en
bibliotlieek waren rooms-katholiek. De zeggenschap over wat er in de
Katholieke Kring te zien zoii zijn was onderworpen aan het oordeel vati
de pastoo4 en m de bibliotheek functioneerde een katholieke censor Adi-
dersdeiikenden werden zoveel Inogelijk uitgesloten van vergaderlokalen en
mogelijkheden oni hiin standpunten uit te dragen.

Vreemdelingen en aiidersdenkenden werden slechts geduld en nog vaker
verketterd: protestanten, onkerkelijken. socialisten. liberalen, a-socialen  en
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otigeorgaiiiseer(leii. Iii dit proces vaii zich afzetteii tegeii al deze sleclite
'vreemdeif coiistruerrde ineti tegelijkertijd zowel ee„ vijatidbeel<1 als eeti
geidealiseerd beeld  van cle eigen.  goed(·  rooiiise  'Roosei,claalse'  idetititeit.
Die beelde„ legiti,Tieerd ·11 vervolgens liet patrc,oii vaiiwaan,it Iiwii eerst

2,or liet helatig 5:iii dr eige,1 (faniilie- of staii(ls)gropperiiig opkwa,71,
\vaannee nun rerst zoor de eigeIi meliseli zorFM. Mi #-aannee nieli ver-
volgei,s de belatigeii vaii de cnigrweliste 'vreei,ideti koli ver<,ii:ic·litzatiieti
of dwarsboillen.

§ 5. Kerk. kapitaal en arbeid

1 let  is bijzo,icier verleidelijk oi,i  iii  liet  ROOSCild:,alse g.eval  ili  (le eerst(·
h,·Ift van de retiw cir klassieke allialitie trissen kerk i·,i kapitaal. tusse,1

de Mari Cilses als persotiificaties vati cle oude fi,iaticifle e,1 111:latschappe-
lijke elite en de pastoors als vertegetiwoorcligers vaii liet tiiaclitig(· itistituill
Kerk. te veroliderstelle,i eli mt te spieketi. 18£11 zijii daar w<'1 wat kaiit-
tekenitigeii bij t(' illakell.

De Van Cilses waren iii Roose,idaal al e,ikele ge,ieraties doinmmi am-
wezig. Zij hadden aaii het eitide vati dc' vorige eeuw e('11 geweldige
i,iachtspositie opgehouwd zotider dat daar de katholieke kerk of de clertis
reii substaiitiale bijdrage aail hadden geleverd. Die niaclitspositie was Iiiet
uitsluitend gebaseerd op het bezit van kapitaal. groiid. ren haiikiersbedrijf
en industrifle bedrijven. al telde dat iiatuurlijk zwaar niee. Maar zij kon-
cle,i huii ste, ipel vooral ook zo op de Roosendaalse saiiienleving drukken
omdat ze -talrijk eii eeiisgezind- ren geweldige hoeveellieid sociaal kapi-
taal in dr vori,i niaatschappelijke fu,icties voor hut) faniilie wisten te cu-

muleren. Er was geen bestuur te viiideti of er zat wei een Vari Cilse iii.
liefst als voorzitter 1#n slotte waren ze all('ii goed ontwikkeld en opgeleid
eli ze wistell wat er in de wereld te koop was. Met die omva,igrijke coni-
biiiatie van zelfstanclig vergaard ecolioinisch, sociaal en cultureel kal}itaal
wareit ze iii de positie otii een krachtige ei, doeltreffe,ide algehele coi,trole
01, de plaatselijke samenleviiig uit te oefeiieti.

De Van (;ilses waren katlioliek. PA.C.vati Cilse (1819-1905) kan l,lell
zotider enige nioeite ultra-montaans tioemeii. Hij was ook re,1 inaii die
over de grenzeii van het Roose,idaalse lic'en keek. Eii claar zag hij om-
streeks  1860/1870  dat   in  provi,iciale  eii  laiidelijke  bestuiirsorgatieii  ka-
tholieken verhoudingsgewijs ondervertegrtiwoordigd warrii, een sitiiatie
(lie liij wilde veranderen. Dat leidde  iii  1869  tot  cle  organisatic   van  de
katholieke tiotal}eleti op proviiiciaal niveau biiinen de R.K.Kieskring iii het

331



district lilI}urg. lii,i Cilse voelde zich dus als katholiek maatschappelijk
achtergestrld <11 orgal,iseerile zich oin zijn maatschappelijke positie te ver-
beteren, met oin zijn geloof mt te dragen.

Daariii lag reti belangrijk verschil in inotivatie t,isse,1 de Kerk eii \bii
Cilse: de kerk drocg ii, de (·erste plaats pen geloof tlit. dat lile„ 11iteraard
iziaatschappelijk gestalte i,ioest geve,1. Va,1 Cilse organiseerde zich op
godsdienstige basis iii de eerst(· pltiats oni zijii inaatschappelijke p(,sitie
van katholiek vooraatistaaiid burger ri otiderliemer uit te boziweii en
veilig te stellen. Dat de iiiaatschappij waarin de co,iservatieve Jian (:ilse
zij/i positie bev(·stigd eli versterkt wilde zien in den begitine dezelfcle trek-
krii vertooiide its cle i,iaatscimppij waarin de traditionele. anti-,110(lertie
R.KKerk zich wilde mamfesterrii. was pen voor he,Ti gunstige saiiie,iloop
vaii oi,ista,idighecirii. Er o,itsto,Id zo tussen de ITaii Cilses eii de R.KKerk
eeti klassicke Whhiverwaiidscliaft. waari,i beide partijeti 1,1111 eigrii docle,i

bleven nastreve,i. Doelei, cli,· c,vi·rigriis steeds nieer itit elkaar zozide,i ko-

111(· 1 te |iggeil.
Aan de hanci van die vaststelling late.ii zicli da,1 een aaiital nierkwaar-

dige, ogenschijnlijke tege,istrijdigheden verklareti. De opriclititig vati de
lokale R.K.Kiesvere,iigitig  door  PA.C.  vai,  Cilse  iii  1893  kwam  pas  onge-
veer 25 jaar i,adat diezelf<le \an (:ilse aaii de wieg vati de provinciale
R.K.Kieskring stond. tot stand. Waarom er ir, Roosendaal zo laat. eti er
in de proviticie zo vroeg bij? Omdat ook in Roosendaal de kiesvereniging
van de grond kwani als i,iiddel iii de iriaatschappelijke strijd. op een
Inoment dat de mantschappelijke hegeirionie vati de traditioiiele elite -e,1
dus ook van dr Van Cilses- onder clruk stond, Iiiet oniclat er religic'uze
doelstellingen waren.

Het uitsluiteii vai, de co,icii,·rerende notal,ele 'vreenidelingen' sloot iii
het Rooseridaalse geval goecl aaii op en overlapte goedderls liet uitsluiten
vati tiwt-katholieketi, eii was daardoor voor de Van Cilses bijzoncler aan-
trekkelijk et, effectief. Het werd op die tiiatiier bove,idien vanuit oiiver-
dac·hte hock gelegitimeerd. gesaiictic,iieerd e,1 gestitii,ileerd.

7.0 kotiden de Phn Cilses clus wel de boerrnorganisatie N(:B i,iee op-
ricliten en stini,Ilere,i (Iia,ivatikelijk niet eens exclitsief katlic,liek), maar
de arl}riders va,i cir R.K.Cil<lenhoncl, die toch ee„ ver| meer ilitgesproken
roonis katlioliek karakler h:,(1, kond(·ii i,iminer op eilige sympathie reke-
neti. Bij een gezoiide boere,ista,id hadcleii de Thii (:ilses, hereborren eii
gro,idbezitters. alle belai,g. Bij ren gord georganisrercle ark,eidersbewegitig
waren ze als 01,derneiwiers tiiet gebaat.

De Van Cilses geclroegeti zich als HI,dernetiiers op basis van econo,711 -

sclie, tiiet van katliolieke principes. In de bedrijven van de Mati Cilses
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wanw cle arl}riders Iiiet georgatiiseerd e,i ze werden daartoe zeer zeker

niet  aangenioedigd.  integriide#·1.  1 1,iii arbeidsvoorwaar(len wareii  zeker
tiiet beter daii die vaii aticiere Rooseiidaaise onderizemers. De S|eC|lthle
krotteii die boveiidieti Ili,ik betaald litorste,1 worcien. ware,1 eige,idoin va,1
cli· Wii Cilses. Ali projec·totit,T·ikkelaars ava,it la lettre liepeti ze iiwi weg
voor weelderige winsteti e,1 morrel cmnszi,Is dubieiize praktijken. Als vrije
0,1(1('rlie,ikers liaddrii Le evetililili belioeft(· aaii patrotiage v:iti,lit de
R.K.Kerk. Ze lieteii de Algri,ic·,ie It.K.Werkgevers Veretiigitig re,1 zaclite
doc,d sterven, en decle,i gee,i pc,gitigeii oiri clie overeiiid te limid,·1 .

Zo kon het ook gel,riii(·11 (lat cle kleinki,idereti vati P.1.('..va,i Cils< heel
wat I,ioilertier en werelciser twigitig,·i, vertoo,iden dati de R.K.Kerk lirf
was. Roiici 1919 wilcleti ze  ·ei, gemi,igde dansclub opricliteti. ondatiks
het frit dat 6n dans(·n Ai (·obcim·atie doortieli iii het oog vaii (le clertis
waren. locli slaagderi ze eriti ee,1 geirietigde toneelverenigilig vaii de gron(1
tr krijgeii. een die boveiidieti een voor die tijd licht en tainelijk w('relcis
repertoire speelde.

Met de jaren werd het steeds duidelijker dat de Vaii Cilses c.s. iii feite
vooral bezig waren de eigri, iriaats<·happelijke positie veilig te stellen. De
religieuze en morele belatige,i van de Kerk waren voor heii daara:iii oii-
dergeschikt. Op den cluur perkle,i de kerkelijke voorschriften hui, maat-
schappelijke vrijheid te sterk in. 'Ii·tislotte kwameii ze rond 1930 iii hun
Pogingen oni de lokale niaclitspositie te beschermen uit bij het Bezuiiii-
gingsconiite, een lokale politieke groeperiiig die serieus e,1 opeiilijk de sa-

nieriwerking met SDAP en KDP heeft overwogen. In dat Bezuiiiigi,igs(·o-
niit# stonden ze lijnrecht tegriiover hiiii otide medestanders. die nii de
me,iwe politieke elite gingen voririe,i:   de  kerk  en  clerus,  clie hii,i lokale
mac htsbasis hadden verlegd naar de door hen gepatroneerde katholieke
standsorganisaties.

Samenvattend kan nien hierover zeggen dat de Van Cilses op lokaal
itiveau de katholieke emancipatiestrijd hebben meegestreden eii gebri,ikt
waar het hun eigen timatscliappelijke iiiachtspositie versterkle. De lokale
kerk eii clems hebben de Van Cilses en huti machtspositic gebruikt om
de eigeti doelstelliiigen te verweze,ilijken. Voor kerk eii clerus was dat het
uitdragen van een geloof eii het verwerkelijken vaii een op basis vmi dat
geloof geconcipieerde tiiaatscliappij, voor de Van Cilses was dat het hatid-
liaveip vaii de lokale iziaclitspositie. Op het 11101ilent dat de saii,enwerkitig
tussen 'kerk en kapitaal' voor liet 'kapitaal' contra-produktief werd. 70
tege,1  1930.  is  die  door  de Jilii  Gilses  -rii  de andere grote oiiderne,1 iers-

opgezegd.
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Op dezelfde manier kan nien het lokale pact tussen 'kerk en arbeid'
bescliouwen. .Arbeiders wilden uit hun maatschappelijke achterstandspo-
sitie raken en ze wilden een maatschappelijke invloed verwerven die recht

evenredig was aan hmi aantal. Zij kregen bij de plaatselijke elite geen
voet aan de grond. Ze hadden noch voldoende economisch, noch vol-
doende sociaal eii cultureel kapitaal om ook inaar enigszins eeii verande-
ring te laintien  afdwiiigeti.  De  kerk  gaf  lien voor zover ze verenigd waren
in de R.K standsorganisaties iii elk geval erkenning, een duidelijke plaats
in de samenleving. en concrete ondersteuning bij het bereiken van die
plaats. Die plaats was weliswaar niet een gelijkwaardige plaats: ze was
gesitueerd in het hifrarchisch model van de standensanienleving. Steu-
nend op en gebruikmakend van het cultureel en sociaal kapitaal van kerk
en clertis wisten de arbeiders nlet huii standsorgaii,saties een machtspo-
sitie op te bouwen die het hiin niogelijk maakte verder maatschappelijk
le emanciperen.

E"zo wordeii ook hier ogeiischijnlijk tegengestelde bewegingen inzich-
telijk. De voortdureride strooni klacliten in de Cildenbond over het te-
genvallende kerkbezoek en de teleurstellende deelname aan de godsdienst-
cursussen, het grote aantal arbeidersstemnien op de SDAR de
voortdurende twisten en loopgravenoorlogen met de oude, maar toch wel
heel katholieke elite:   het zijn uitingen  van  het  feit  dat de strijd in eerste

instantie ging om niaatschappelijke erkenning en maatschappelijke macht.
Codsdienstige overtuigingen speelden in feite een tweede rol.

liissen   1960  en   1970  werd  het  pact   door vele individuele arbeiders
opgezegd tOell de emancipatie haar vruchten begon af te werpen en de
maatschappelijke orde waaraan de kerk (en de daarmee verbonden
standsorganisatie) lien wilden blijven binden, le zeer King knellen. De rol
van de kerk als motor van maatschappelijke ontwikkelingen was daarniee

goeddeels uitgespeeld. De waarde van haar sociale en culturele kapitaal
was ernstig gedevalueerd. De lokale standsorganisaties wisten daarna hun
sociaal-politieke machtspositie nog enige tijd te continueren, maar moes-
ten die rond  1980 toch opgeven.

§ 6. Lokate beheersingsstrategieen en de verzorgingsstaat

De achtereenvolgende conservatieve elites van burgers en de door de
clerus gepatroneerde elite van bestuurders van standorganisaties maakten

gebruik van ongeveer dezelfde beheersingsstrategiei:11. Het doel wat ze
nastreefden  kon  eveneens  ongeveer gelijkluidend omschreven worden:   de
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lokale gemeenschap op de door hen gewenste wijze inrichten en bestureti.
Twee van deze strategieon waren bijzonder effectief.

Zo wisten beide elites door cumulatie vati functies en de daarmee ge-
paard gaande verstrengeling van belangen een grote mate van sociale
controle uit te oefene,i. Politiek bestuurlijk waren beide elites oppermach-
tig. Pblitiek-bestutirlijke functies werden gecombineerd met bestuursfunc-
ties op sociaal en cultureel terrein. Zo verkregen beide elites deels de
controle over de toedeling van werk. (De oude elite had liieriti zeker een
veel sterkere positie dan de latere standsorganisaties.) De toedeliiig van
aanvullend inkomen voor de vele werklozen en armen viel gelieel onder
hun jurispriidentie. Ze controleerdell de woningtoewijzing, het onderwijs
eri de gezondheidszorg. Ze haddeti bijna alle sociale en culturele katialeii
ell voorzieilingen onder coiltrole.

Iii combinatie met deze effectieve sociale controle probeerde nien door
uitsluiting eii stigmatisering van het coticurrerende vreenlde en de con-
currerende vreeindeling, in feite een combinatie van sociale eli mentale
controle, de eigen (machts)positie te stabiliseren en uit te breiden. Deze
beide beheersingistrategieen sloten goed op elkaar aan, versterkten elkaar
en maakten elkaar mogelijk.

Beide vormen van controle werden uiteraard gepraktizeerd vanuit een
zeer ongelijke machtsbalans. Dat gebetirde vanuit een frontlij n nientaliteit:

'wie niet voor mij is is tegen mij'. Een attitude waarbij gezocht werd
naar vruchtbare manieren van samenleven of naar acceptabele manieren
om  tegenstellingen te overbruggen, kwam daarmee uiteraard  niet  tot  ont -

wikkeling. De disciplinering van gelovigen werd, net als de disciplinering
van arbeiders, kleine boeren en middenstanders, werklozen en armen,
inet harde hand en op straffe van uitsluiting van noodzakelijke levens-

vi,orwaarden (werk. inkoinen. woning, gezondheidszorg, maatschappelijke

acceptatie) afgedwongen.
Naast het 'wie niet voor mij is, is tegen mij' ontstond zo ook de houding

'slikken of stikken'. Een dergelijke mentaliteit maakte verdere ontwikke-
ling van het bestaande en integratie van het nieuwe bijna per definitie
onmogelijk. Het cultiveerde en vervolmaakte de eigenheid en het eigen
gelijk. Het legitimeercle de veronachtzaming en bestrijding vati 'liet an-
dere'.

De teloorgang van deze gesloten, op behoud gericlite sanienleving wet*l
dan ook vooral veroorzaakt door het wegvallen van de hierboven genoem-
de mogelijkheden tot sociale en mentale controle. Dat proces kwam al in
het begin van de eeuw op gang maar versnelde zich enorm na de Tweede
Wereldoorlog. De mogelijkheden tot sociale controle werden vooral ver-
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minderd door de ZiC11 Oiltwikkelende verzorgingsstaat en de stijgende wel-
vaart. Steeds 117('er werdeii  de  autollotile liloge|ijkheden  van  de  dominante
groppering itit de sanieiilevi,ig oni cotitrole ziit te oefenen op de toedeling

vaii arbeid. itiko,iieii. littisvesting. otiderwijs en gezoiidlieidszorg oiider-
worpeii aaii Iiatic,iiale wetten. stibsidievoorschriften en overlieidsregels.
St ·eds Iiieer ,#prd de iliticwnilg vall al die wetteii eli regels tc,evertrc,ilwcl
aa,1 specifiek · a,Iilitelijkt' 1„i,('atic·ratic·i:11. Daari,ier werde,1 zi' als beli,·c·r-
sitigsi,istrujiw,it wegg(·liatild mt 11,1 lia,idelitigsrepertoire vai, de pia:Its('-
lijkf· clonii,ia,it(· groeperi,igc·11 01 i,ersoiieii. De stijging vati  le w('li aart.
i,iet iiatiie I ij (li' laagstbi'taaiden. iiiaakte lioveticlien dat tiiitider iii('tiseti
tillia,ikelijk wai'e,1 vall allt rlc·i voril,1'11 vati zorg ,·11 (aailv,ill(·11(le) 1}ijsta,icl

1)e mogelijklic'(1('11 tot itilsluitifig vt),1 'liet vrcY·,iide e,1 'de vreeincl,·litig'
wc,rcic'ii ster<|s geriilger  | ic't  hogi'I·r wi·|vaarts,ii,4'aii Iim: kte de illelispil
ilit·t alleeti fiiiati irel c,lialliatik(·lijkc·i liet I,railit :illerlei nietiwe zak,·11 ni,-
cler halidlwr<'ik. lt,adic, (·,1 Ititer ocik ti·levisir 17,11(len -mw iii huti pro-
Mr:lillizi:ls Cril |lee| fic a|:1 11:lii Tra:licifil (ii ijormeti- iii ieficre hiiisk:1111('r
(,i,tr:i,igeti worcl<·11. %171,1tri, eli tijcls<·liril'teii liracliten -ciok kritisclie (·,1
trgeildraadse- liwiiingeii (·11 4,11twikkeli1igen 01, ircler terreii, onder iecic·rs
aatida(·lit. Het opleiditigbiliveau lialii toe en stelde steeds tileer inetibeli
m staat eig<'11 mfilitige,1 te (,iitwikkeleii en die aan andere rii onalliali-
krliike bro,1,1,·11 t,· tortse,1. De mogelijklieden oii, te reizen e,1 zicli te
vestigeli werd<'ll olieilidig verl groter Dat stel<le verl Rooselidalers ill Staat
oiii ('ens wat v,·rcler iii (le wereld roiid te kijken. Het stelde anderei, iii
staat zich iii Roosendaal te vestigeti. De eigen sainetilevitig ko,1 niet latiger
afgeschernid worden. De 'Iiogelijkliecle,1 tot inc1111ale (·otitrole werdrii
daarinre ook ge,Iiininialiseerd.

1 let wegvalleii .ali de niC,gelijkhedell tot algeliele sociale en ille,lial<·
co,itr<,le braclit Iiiet autoiziatiscli eti gelijktijdig ren nieiitaliteitsver:indr-
ri i ig teweeg. 1 let zette wil ('eii bewegijig ili gatig die de fro,it|ij,it,ie,italiteit
la,igzaam   zou   onibuigeti   iii   de   ric·111 ilig   van   ('(·,I   Iileer   coiiperatieve   T,1

iiiulti-c,ilturele sa,iietilevii,g

§ 7. Socialisatie als beheersingsinstrument

Naast de hic.r 1 eschreveii strategic.i:11 van uits|tiiting en afscherming had

dc· Roosendaals(· gemrciischap i,og ecii ander krachtig wapen iii haar
strijd om het beliotid vati haar traditionele eigenheid, namelijk liet on-
derwijs. Wercle,i iiiet i,itsluitiiig eii afs(·hermitig vooral de volwassen leden
van de gemeeiischap gebonden. in otiderwijs en opvoeding werden nirriwe
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geiwraties Roosrfidalers vertrouwd geniaakt met de eigell waarden en
nornieti, 11iet |iet eigeii ctilti,urpatrooii. Die culttitir was katholiek e i daar-
0111 was het p:iii belang oni ook iii de opvoeding het katholieke gehalte
zo hoog tiiogelijk te lateii zijii.De opvoecli,ig was er rond de eei,wwisseling
gross , mo<10 op geric·lit oiii het ki,id t(}t re,i goed katlioliek lid vaii zijii
Staildsgroeperilig te laten uitgrf}ele,1. Ketiilisverwerving was daaraail -ze-

ker   voor   de   laagste   klasseti-   oticlergeschikt.   Opvoediiig   was   v(,oral   eei,
zatik die m liet gezin plaats voiid. Voor zover meii i),idetivijs ge,ioot, was
dit vooral moreel eti religic·tis van aard. eti ingebed in de totale vorinhg
Meii leerde wat ikieti 1110(st wet<*ii uni zijii plaats in de saillet levilig iii te
netiwii. Eeti beroel, leerd,· tiieii ovir hi·t algi·iriee,i al doeiwle iii de praktijk
bij eeti leen iwester

hi liet laaiste kwart vaii de Iiegr,ilietide eciiw was ecliter iii de opvoe-
ditig liet otideirvijs (Yil steeds bela,igrijker plaats gaan iiziienieti. Naast
cle tiiorele opvoedmg tot kathe,lick btii·ger werd de opvoeclitig tot verwer-

vitig eti vcrwerkitig vati ketinis belangrijk, vooral iii verband niet het zicli
wijzigende bet'oepspatrooti. Vele beroepeii, vooral techiiische, kondeii tiiet
tiieer iii de praktijk geleerd wordeii. Om als 'burger' te kimiie,1 futictio-
neren had nien steeds itieer  kenilis  nodig.  Keniiis  werd de poort  tot  maat -

scliappelijk succes eii maatschappelijke carribie. Kennisverwervi,ig werd
eeii autonoom doel. Dat proces zette voor de beter-gesitueerclen eerder m
itiaar deed al spordig voor iedereen opgeld. De invoering vaiI de leerpliclit

onderstreepte dat nog eens.
Daarmee kreeg het onderwijs een aiider karakte[ Het raakte hoe 6.ger

hoe niinder ingebed iii de totale, vooral niorele eli religieuze vorining en
opvoeding tot burger Het werd steeds meer gericht op ketinisverwerving
zo,ider morele context. Moraal e,i kennis werden losgekoppeld, lietgeen

tot veel strijd aaizleiditig gaf. Binnen de schoolstrijd werd die koppeling

hersteld, zij het facultatief.
Bititien de nioreel-religieuze levenssfeer traden geestelijken eii religieu-

ze,i op als bemiddelaars tussen kerk en gelovigeii, ook waar het ging over

opvoeding en onderwijs. Binnen de profane sfeer vaii kennis en weten-

schap was die bemiddelende rol echter weggelegd voor oiiderwijzers en
leraren. Binnen de katholieke kerk werd het twee-sferenprobleen} dat
hiermee ontstond en waarili iii wezen het traditionele met het moderne
wereldbeeld botste, handig opgelost door de inzet van religieuzen-onder-
wijzers en -onderwijzeressen. Die verenigden in hun persoon beide le-
venssferen, maar zij plaatsten uiteraard het proces van kennisverwerving

primair binnen de (traditionele) katholieke context. Zo kon de overdracht
van katholiciteit uitstekend gewaarborgd blijven binnen het onderwijs.
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In grote lijiien was dat ook de situatie in Roosendaal. De zusters van
de Molenstraat hadden rond de eeuwwisseling praktisch het hele onder-
wijs aan ineisjes iii handen. en ze hadden een bloeiende bewaarschool
voor de kleintjes. Voor jongens lag de situatie iets anders. Burgerjongens
genoten onderwijs bij de broeders van St.Louis. Jongens die geen of be-
perkt sclioolgeld kondeii  betalen  moesten  naar de openbare scliool.  Tot
de itivoering vaii de sclioolpliclit gi,ig zelfs een belangrijk aantal joilgens
in het geheel niet naar school. Het genieentebestuur zag er wel op toe
(lat aan de opetibare school uitsluite,id katholieke o,iderwijzers werden
benoemd. maar iii het gemiddelde socialisatieproces van de jonge,is was
de katliolieke kerk dus duidelijk niinder geprononceerd aanwezig dan bij
de nieisjes.

Na de gelijkstelling rail liet onderwijs kwam het hele Roosendaaise on-
derwijs in hatiden vaii religieuzen. behoudens het vakonderwijs aan de
laiidbouwwinterschool eti later de ainbachtsschool. De congregaties ver-
beterden   de   kwaliteit   van   liet   onderwijs   iii   eell   clubbele   betekenis:   de
kennhoverdracht werd kwalitatief een stuk betei; en de overdraclit vaii
katliolieke waarden mi normen werd zowel kwalitatief als kwantitatief
verbeterd: men bereikte nii immers tenminste alle leerpliclitige kindereii.

De congregaties verrui,Iiden het onderwijsaanbod niet. Binnen de kat-
holieke conceptie had iedere staliCI zijil eigen rol te vervitileii, eli liaci
iedere stand, als afgeleide daarvan, ook zijn eige,i otiderwijsvorm. Voor
meisjes en jongens uit de arbeidersstand was het onderwijs op huislioud-
scliool en ambaclitsschool bedoeld, middetistandskinderen konden iiaar
(M)ULO, Handelsonderwijs eti eventueel naar de HBS, de hogere standen
girigen naar lyceuin eti gymnasitim. Deze gedachtengang verklaart ook
waarotii het onderwijs in Roosendaal veelal beperkt bleef tot lager 011-
derwijs, en waarom er zo weinig stimulans uitging van de scholen om de
kiticleren zo veel inogelijk te laten doorstroineii naar het vervolgonderwijs
Sociale mobiliteit werd niet Iiagestreefd. Het scholingspeil van de bevol-
king ali geheel bleef daarcloor stritctureel erg laag

Los vaii het oiiderwils bleef i,iteraard de moreel-religieuze opvoeding
ook bestaan. Nog steeds voiid die plaats iii het geziti maar school en
buitetischoolse activiteiteri Iiaiiien daarin een steeds grotere plaats in.
Naast het onderwijs kende nien bijvoorbeeld nog aanv,illend het op vor-
lilitig 2,1 opvoedi,ig gerichte patrotiaats- en jeugdwerk dat voor het over-
grote deel werd uitgevoerd door religieuzen. Probleeingezinnen werde,i
cloor   it- Cele  Kiuiszusters   eii  (',athechisten  geliolpen.  ook  en   vooral  bij
de opvoedi,ig en opvatig vati de kinderen. St.Unceiitius- e,i St.Elisabets-
vereniging oefenden graag invioed ttit op de opvoeding van de kiiidere,1.
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enz. De grens tussen de activiteiteii gericht op de opvoedii,g Vall de kii,-
deren en die gericht op de disciplinerii,g van de ouders was daarbij iii-
teraard niet altijd sclierp te trekkeii.

De socialisatie tot goed katholiek lid van de eigeii standsgroeperiiig was
dus in Roosendaal uitstekend geregeld. Religieuze,i haddeti het o,iderwijs
iii handeii en liaddeii een grote invloed op de opvoeditig buiten de school-
uren. Daarmi.e was het modern-profatie proces vaii individitele ken,ils-
verwerving en wetenschappelijke ontwikkeling ondergeschikt geniaakt aati
het moreel-religieuze proces vati traditionele voriIiing exi opvoe(ling.

Daar kwani verandering iii toen de (:ongregaties vanaf de jaren vijftig
begoiilieil te kanipeii inet eeti gebrek aan rof'piiigeii. eii diis ook tiiet een
gebrek aan broeders-otiderwijzers en zzisters-onclerwijzeresseti. Noodge-
dwongeii werden steeds meer leken ingezet.  en  rond 1970 wai·en er nau-
welijks tiog religieuzeri iii het onderwijs werkzaam. En hoewel de onder-

wijskracliten op de eige,i katholieke instittiten wareti opgeleid veremgden
die tocli 11iet de moreel-I'eligieuze levenssfeer en de profaiie ketinissfeer
op dezeIMe wijze als de broeders en zusters dat haddeii gedaan. 'Lekeii
warm veel ineer blootgesteld aaii allerlei moderniserende, seculariserende
en deinocratiserende invloeden dan religieuzen, en bovendien hadden die
invloeden veel ineer i,ripact op hun persoonlijk denkeii eti handelen. Zij
stelden  zich  bovetidien  met  de jareii ook steeds kritischer en  onaftiaiike-
lijker op tegenover kerk en geestelijklieid.

Voor de 'leken'  kwam  niet  meer  automatisch  het  moreel-religieuze
aspect van de opvoeding en vorniing op de eerste plaats, kennisoverdracht
en leerprestatie werden de eerste prioriteiten. De standsgebonden onder-
wijskeuze  was  voor  lien niet langer vaiizelfsprekend:  individuele  ontplooi-
ing en oiitwikkeling van de leerling werd belangrijker geacht. En zo werd
de school laiigzaainaati wat vrijer iii werden er andere accenten gelegd.
Daarmee verdween in feite de mogelijklieid om de overdracht van het
complete oiigeschonden traditionele katholieke normen- en waardenpa-
troon nog langer te continueren. En toen zo Fond de jaren zeventig de
processen van democratisering en secularisatie in volle lievigheid losbarst-
teii, King wat biiinen de schoolstrijd met veel moeite was beliouden. Iia-
nielijk de dommantie van het religieus-morele over het profaan-wete,1-
schappelijke, in het proces vati secularisatie et, deinocratisering tenslotte
toch  verloren.
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§ 8. l'erstrengeling van particulier en eigenbetang c.q groepsbelang met
atgemeen belang

Een fenoineen waar liooseiidaal langdurig en hardnekkig mee kampte
was de verstreiigeliiig et, vermengitig van eigen-, familie- of groepsbelaiig
met algemec·11 bela,ig. en iii een aantal gevallen zelfs het prevaleren vaii
faiiiilie- of groc·psbelang hoven het algeniceii belang. De voorbeeldeti
daarvan zijn legio. Behoren tot ee,1 bepaalde faiiiilieclan of daarniee gorde
relaties otiderhoude,1 verhoogde de kans op reti baan, een bestuursfimctie.
maatscliappelijke acceptatie eii/of status. een huis. een bi,itenka,isje. ecti
coulante behandelitig bij het verkrijgen van een uitkering van liet B.A.
et'c.

Het behore,1 tot eell faniilieclati werd later vervangeii door hit behoreii
tot de katliolieke (sta,ids)orgaiiisatie. 1Iiaar de werking ervan bleef iii pri,i-
cii,e lietzeIM('. iii de oge,i van de i,ieeste inoderne burgers van nu. aiiiio
1995, is dit ee,I zeer vei·wei·pelijk lenotiieeti, e,1 het is vei·leidelijk daarover
(·eli hard en vertiletigend oordeel te velleli.

loch is ook hier enige nuanceriiig op zijn plaats. Voor een deel kari deze
specifieke co "stellatic' verklaard wordeti vanuit het feit dat Roosendaal
minsteiis tot lialverwege de jareii zestig zijn agrarisch-anibachtelijke, anti-
moderne orifritatie wist vast te houden. 1,1 de agrarisch-ambachtelijke
samenlevilig was particillarisivie een norliiaal verschijnsel. Men schonk
bijzondere aa,idacht aaii menseii op grond van de (faniilie) relatie die meri
inet elkaar had. Pas iii de inoderne samenleving gaat trie,1 uit van de
gedachte 'gelijke nionniken. gelijke kappen'. Universalisme is een iTiodern
cultiiurgoed.

In de agrarisch-ambachtelijke niaatschappij waren relaties tussen men-
seii diffuus. Ze omvatten eeii groot scala probleinen en relaties. De Van
Cilses bijvoorbeeld ware,i naast bestutirder ook ondernemeiL werkgrvec
huisbaas. arm- e,1 kerklneesteli voorzitter van de socifteit enz. Al die func-
ties liepen in het persoonlijk beleven en handelen door elkaar De relatie
niet anderen bleef niet beperkt lot 6611 iiauwkeurig omschreveii rol met
het daarbij passende gedragsrepertoire. Specificiteit komt eerst in een mo-
deriie satiieiileving tot ontwikkeling

Vervolgeiis waren de relaties in de voor-nioderne saizienleving bepaald
niet affectief neutraal. Ze werden gekenmerkt door gevoelens en emoties.
Het henid was daarbij altijd nader dan de rok. Zakelijke. instrumentele
relaties passen   in   e.en   niodern   patroon. De collectieve oriiftitatie,   zo   keti -
merkend voor het Roosendaal dat in dit boek beschreven wordt, is eve-
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neeiis een kelimerk vaii de voor-nic,dertie samenleving. Het bevordereii
vati de doeleinden vati de groep is liet lioogste goecl. De teiidells tot
orieiitatie op liet zelf. op hd individ,iele welzijii is opnieuw ee,i nioder,ie
muwikkeling

1bnslotte werd in de voor-inodertie saiiwiilevitig de inetis vooriiamelijk
beoorde<11(1 op zijii mtriiiswke kwaliteiten. op basis vaii wai hij was. Eeii
gezagsdrager bijvoorbeeld. eeti goed katholiek. ceii goed orgatiisatier,1,11.
eeii lielliel,I,eticle ec·litge,iote. etc. Beoordelitig op basis va,i gelevercle pres-
taties belioort optii('ilw tot het Iiioilfriie clonieiti.

 ititieer wt· cleze vijf Vc,Or-liiodertie. agrariscli a,Iibac·litelijke ketii,ic'rkcw
bekijkeii, is Iwt (li,idelilk dat ecti deel va,1 de belatigic·tivi·rsti·etigeli,ig. c'(·11
deel vaii 11(·t late,1 pr('valere,1 vaii groepsl,elatig bove,1 algeiiiee„ belatig
t,· verklareti is va,iriit liet haiideleti vant,it liet traditior,ele kadp[ Tocli

blijft er reii a,ider de ·l dat vatidaaruit iiiet verklaail,aar is.
De Roosenclaalse i,otabel,ii wai-(·ii geneigd otii wei erg veel HI,regeli,ia-

ligliede,1 iti eige,1 k„,ig rig latig inct de itiaiitel der liefde te 1,edekketi.
De praktijken van sonitnige Rooselidaaise ambtefiaren en gezagsdragers
vati  voor   1945  lekeii wei erg veel op ordinaire verrijkiiig op koste,1 van
de gemeenschap. De eerbied voor het gezag van grote clelen van de Roos-
eiidaaise sanienleving gre,isde soins atigstwekkend dicht aan volledig kri-
tiekloze oilderwerping

Iedere verstrengeling van belangen draagt in wezeii de kieiIi van oil-
zuiverheid met zich mee. Het is iliet perse noodzakelijk dat die ook tot
o,itwikkeling konit. Hoe kon het nu gebezireti dat deze kieni iii Roosendaal

groeikansen kreeg? Wat was de vnichtbare bodem waarop liij was geval-
len? Wanneer en hoe ging deze bodem verscliralen?

Mijns inziens hangt deze onmiskenbare scheefgroei satiien niet de sociale
structriur van Roosenclaal. Roosendaal had aan het begin van cir cruw
een heel kleine groep rijken c.q. machtigen. en een geweldig grote afhari-
kelijke arine onderlaag. Het verschil was zowel i11 economiscli. sociaal en
cultureel opzicht enorni. Een sterke of zelfs niaar enigszi,is ontwikkelde
middengroep ontbrak. Dat gaf een grote on-balans in de machtsverhon-
dingen, eu de daaruit voortvloeiende praktijken werden een decl van het
mentale klimaat.

Enerzijds was de elite machtig genoeg om alle vragen en bes(huldigin-
gen gewoon naast zich neer te leggen. Er was geen onalliankelijke. sterke
tegenmacht aanwezig. Men kon zich permitteren om te doen wat men
deed. de afhankelijklieidsrelatie was volledig eenzijdig bepaald en gecon-
troleerd.
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Anderzijds werd het 'eerbied hebben voor het gezag', een traditionele
waarde. voor velen in de lagere regionen zo tot een overlevingsstrategie
waarop men was aangewezen. Eerbied hebben veranderde in gehoorzaam
zijn. Daarbij nioet wei opgemerkt worden dat die gehoorzaamheid soms
maar schijnbaar was. 'voor het oog van het kerkvolk'. Iedereen was kat-
holiek. maar tocll stemde voor 1940 15% op de SDAR daalde het geboor-
tecijfer en ging nien iii grote aa,itallen naar het cal'd of naar Essen oni
te dariseti. Cehoorzaanilieid blijft hoe dan ook de meest twijfelachtige
van alle deugden. Ze doodt op terrnijn niet alleen ieder kritisch vermogen
en ieder vertrouwen iii de eigen belevi,ig van de werkelijkheid. Ze is
bovendien altijd bereid lot liegeti of tot marchanderen met de eigen me-

ning: de gehoorzaamde instantie mag eigenlijk nooit worden afgevallen
of tegetigesproken.

Pas toeii er eeii onalliaiikelijke tegemiiacht ontstond, kon die situatie
worden doorbrokeii. Dat gel,eurde rond de jareii zestig. zeventig, toen een
nieuwe generatie goed opgeleide, liiet ineer van lokale werkgevers of be-

stutirders afliankelijke, goed verdietiende professioiials zich aandiendeti.
De maclitsverscliuiving tussen de beide eerdere bestuurselites die vooral

plaats gevonden had tussen  1919  en  1939  had  geen  wezenlijke  verande-

ring  in de situatie aangebracht: de nieuwe elite was financieel  onbemid-
deld en slecht opgeleid. Voor liun sociale eti cultitrele kapitaal waren ze
afhalikelijk van kerk en clerus, voor hun itikomen van hun werkgevers,
veelal cleel uitmakend van de voorgaande elite. Veel van die nieuwe eli-
te-leden van het eerste Hur vonden daarom niet voor tilets hun werk bij
de spoorwegen. de douane of de PTT voor werknemers van Roosendaalse

werkgevers was een onalliankelijke opstelling nog niet mogelijk.
Het is iii het Roosendaalse geval dus met toevallig. dat de doorbraak

bijna altijd van buiten kwain en zelden vanuit de lokale samenleving zelf.
hi Roose,idaal ontbraken heel latig de middengroepen, die in de meeste
lokale sanienlevitigeii de dragers van vera,idering zijn

§ 9. Lokale politieke ontwikkeling en verzuiling

Biniien de lokale politieke ontwikkeling is duidelijk te zien dat tot de
invocring van het algenieeii kiesreclit cir elite de touwtjes strak iii handen
liad. Arbeiders of kleine zelfstandigen kwanien ciaar nauwelijks aar, te
pas. De eerste arbeider  kwam  iii   1909  in  de  raad.  en  verdweeii  er  ge-
ritisloos  uit  in  1915.  Phs  in  1919  kregen  de 'nieuwe kiezers' vaste  voet
iii de raad: twee katholieke er, twee socialistische arbeiders deden hiill
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intrede als vertegenwoordigers van partijen die de hele beschreven periode
niet meer zouden  verdwijneii.   In   1919  werd  er  overigeiis  ook  voor  het
eerst gewerkt met  partijen.

De elite was tot dan toe katholiek en conservatief. De nieest doniiiiante
maar zeker niet meest talrijke groep (rondoni de Van Cilses) was ultra-
montaans en in principe de katholieke organisatie zeer toegedaan. loch
was het katliolieke element oiidergeschikt  aan  het conservatieve:  als het
er op aan kwam koii deze groep niet accepteren dat de politieke macht

ook werkelijk met de inindere standen' gedeeld moest worden, ze waren
autoritair en patriarchaal, eti stands/vakorganisaties van arbeiders hel}-
ben, of ze nu katlioliek georganiseerd waren of niet, nooit op enige support
uit deze hoek kurinen rekeneti, integeIideel. De klacliten vati de 84 over
de 'water-eii-brood-tiietitaliteit' vaii katholieke werkgevers die verbaal
heel solidair wareii maar toch niet het 'christendom van de (laad' beoe-
fenden. wareti in dit opziclit wel terecht.

De motieven die de Van Cilses c.8. hadden bij het bevordereti van de
katholieke politieke organisatie, hadden zoals al  is uiteengezet,  meer met
de emancipatie der katholieke burgerij in nationaal verband te maken
dan met het bevorderen van het katholieke gedachtengoed in de praktijk
van het (lokale) leven van alledag. Het verzuilingswapen, de katholieke
organisatie, dat op nationaal terrein bewees effectief te zijn, werd vanaf
1893 op lokaal niveau ingezet. De effecten op lokaal niveau paktmi op
den duur echter heel anders  uit  dan op nationaal niveau.

Het verzuilingsmodel wordt ook wei opgevat als pacificatiedemocratie.
Pacificatiepolitiek is dan het proces waarin problemen die in de onderlinge
betrekkingen tussen de zuilen grote spanningen opleveren, toch op vreed-
zame wijze worden opgelost.   Op liet lokale Roosendaalse niveati   had   de

verzuiling politiek gesproken ecliter em volledig andere uitwerking. Daar
was nanielijk niet voldaan aan de basisvoorwaarde dat geen van de zziilen
in staat moest zijn op eigen kracht een meerderheid te halen.

In Roosendaal, waar de katholieke zuil zo groot was dat liij volstrekt
onafliankelijk was van alle andere, werd de verzuiling dan ook niet ge-
bruikt om spanningen tussen de zuilen te pacificeren, maar juist oni alle
niet-katholieke zuilen uit te sluiten. Vervolgens ontbrandde er daarop bin-
nen de katholieke zuil zelf zowel de onderlinge strijd tussen de standen
als de strijd tussen clericalen en niet-clericalen, waarbij de oude conser-
vatieve elite aanvankelijk samenwerkte met de clericalen. Het uiteindelijk
resultaat  was geen pacificatie en stabiliteit, maar voortdurende strijd  en
instabiliteit die uiteindelijk zou leiden tot fragmentatie van de katholieke
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zuil. het domineren van de clericaal-katliolieke stroming daarin, en de
stagnatie vati de politiek-bestuurlijke oritwikkeling

Toch is m de Roosendaalse politiek op verschillende nianieren ten nimste
gedeeltelijk het patroon van de pacificatie-politiek terug te vinden. 18il
eerste onidat de lokale conservatieve en clericaal-conservatieve leiders

waar het hun uitkwam gebritik maakten van een deel van de spelregels
van de pacificatiepolitiek. Zo legden de arbeiders  tot  1937 de nadruk op
getalsmatige eve,iredigheid waar het aaiital standsvertegenwoordigers be-
trof. terwijl conservatieve,1 en clericalen bleven hecliten aan evenredige

vertegenwoordiging der standen.
Zowel conservatieven als clericalen waren voortdurend depolitiserend

bezig. Conservatieven en clericalen hanteerden het principe 'de raad re-
geert'. dat wil zeggen dat kritiek niet te ver moest gaan en eigenlijk
achterwege moest blijven. Ook de geheimhouding. het onderhands en
binneiiskanwrs regelen. behoorde tot de Roosendaalse politieke cultutir
Maar het voeren van ee,i zakelijke politiek en het realiseren van een prag-
matische verdraagzaamheid, de belangrijkste pijlers van de nationale pa-
cificatiedemocratie, ontbrakeii in Roosendaal volledig. De politiek werd
getekend door persoonlijke sentimenten en groeps- en eigenbelangen. Ver-
draagzaaniheid voor groepen die er een andere mening op na hielden was
er  allerminst: ze werden uitgesloten.

Naast geheinihouding. depolitisering en liet afwijzend staan tegenover
kritiek hadden de Roosendaalse conservatieve en clericale groeperingen
liog meer eigenschappen deels gemeen met de nationale pacificatiedemo-
cratie, ni. de houding ten opzichte van de leiding. De leiders hadden de
volledige  zeggenschap: zij heersten  als ware patriarchen  over liun lokale
domein. Zij bepaalden wie waar op welke lijst kwam en wie er dus uit-
eindelijk gekozen werd. Ze benaderden hun aanhang zfdr ideologisch. Van
de aanhang werd verwacht dat ze zonder vragen trouw en gehoorzaam
zouden doen wat door de leiding van lien gevraagd werd. Maar anders
dan de nationale elite, die deze strategieen ook gebruikte, benaderden zij
ook elkaar zeer ideologisch en was er voor enige relativering, zakelijkheid
of pragmatisme iii hun onderling verkeer geen ruimte. Zij streden voor
hun eigen groepsbelangen eli mobiliseerdeii daarin ook huii achterbannen.
die zich lang niet zo afzijdig hielden en lang niet zo volgzaam betoonden
als de iiationale achterbaii.

Daardoor ontbrak er in de leidende politieke kritigen ook de plooibaar-
heid eii de relativering die nodig was om tot coinpromissen te komen.
terwijl er tevens iliet genoeg distantie was tussen achterban eii leiding
En daarnier was ook de uitkomst van het politieke proces totaal anders:
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minderlieden co-existeerde,i iiiet Iliaar wer<len Ilitgesloteil: stabiliteit was
ee,1 illtisie.

li·,islotte volgde de oiitwikkelitig #rel het liationale patrooti m dir ziii
dat liet tot 19+5 vocit: 1 zaak \ras oin cle boeren, arbeiders rii tijiclcle,i-
statiders bililiell liet (·otifessi(,11(le kamp te krijgen eii te ho,ideri, terwijl
i,wii er Iia 19+5 vooral 01) g(·riclit was cir Rooseticlacalse saiiiptileving Iiaar
c·(,tifessic,tierl  (=cori,oratistiscli) iii(,di·1 verder  Hit  te  bollweii.

§ 10. knstotte

li·iislotte mag ik vaststelleti (lat voor Roose,idaal liet jaartal 1970 als
eitidputit van de stuclie zeker ,iwt te la:it getionien is. 91<· vaii de 11,0-
illeriten die we als O111slagpillit kitilliell belloenieli, liggell 11('t ('vi'ti lia
1970.  niet de politieke omslag   rotid   1980  als  liekkesluit(.r   -loc·Ii   stoiid
Roosetidaal  rond  1970  011iiiisketil,aar op  de  dreinpel  vaii  ee,i  Ilic'tiw  tij(1-
perk.  Het  was niet nieer  bet  agrarische  dorp dat  het  in 1770 zeker  nog
was. Het was ook niet ineer het proviiicieplaatsje dat zicli lievig tege,1
alle modernisering verzette, wat liet aan het begin vati cleze ret,w zeker
tiog was. Van een dorp was het in alle opzicliten tot een stad Iiitgegroeid.

Het had liet met die oiitwikkeli,ig niet altijd even gemakkelijk gehad.
iIitegendeel. Was iii de negetitiende eeuw de ontwikkeling nog redelijk
rustig en voorspoedig verlopen. in de twintigste eeuw zag het er aativan-
kelijk somber uit voor Roosendaal. liet verzette zich met haitd eii tand
tegen de nieuwe tijd die andere tionneii e,1 waarden. alidere zede,1 eli
gewoontes met zicli meebracht. Vooral de jaren ttisse,1 de heide wereld-
oorlogen waren uitermate moeizaaiii. \an rust en eveiiwicilt was er toe,1
heleinaal geen sprake meet: Olinist eti felle onverdraagzaiiie strijd op vele
fronten vormden  het  keniiierk  van die periode. Tanaf de jareti vijftig  Olit-
stonden echter andere orientatie- et) ankerpuriten erl kon ilien 1:11,gzati„i
naar een nieuw evenwicht groeien.

'Frislotte zou ik willen vaststellen dat vai, alle factoren die Roc,setidaals
otitwikkeling hebben beinvloed, de ineiitaal-culturele factor toc·11 wei dc·
trirest bepalende en doorslaggeveiide was. Praktiscli alle lokale ontwikke-
lingeti werden er iii hoge mate door bepaald, tot eii met het tenipo waar,i,
7.(' zic·11 konden voltrekkeii. De itietitaal-culturele ontwikkeling zoals clie
m deze studie naar vormi kwani, kati iii feite beschouwd wordeii als C(:n
grote, krachtige defeiisieve reller vati de autochtone Roosenclaaise bevol-
kitig op de zich sterk wijzige,ide bestaans- en leefsituatie.
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SOMMAIRE

Aux erivirotis de 1776. Roose,idaal potirrait encore aistinent Ftre q,ialifi(<

comnie un village (|e type rural et artisatial, coco,1176 dans 1,11 inode de
vie traditioiialiste M conservatell[ Deux cents ails p|lis tard, Rooseiidaal
EMait transfor1118 en ville moderne et industrielle. st,ite A un dynaniisnie

jusqu' alors incotiii,i. (rette Iii#tamorphose cle village e,I ville, rts,iltat d'un
proc'essus de itioder,iisatioti. c·oiistituera le noyau de  ·ette 6tude bi-partite.
U,ie prcmibre partie. prigsc·Iitfie par nionsiriir Bert van Castel. traite la
p61.10(le allant  de  1770  A  1900  etiviron.  11  y  est  q,iestio,i  des  preniiers pas
vers la iriodertiit6 A Rooseii<1:,al. Dans la detixianie partie nous hudiemns

davatitage l'essor de la niodert,isati 011.
liati  1770 ftit clioisi cot,itiir termilius a cluo parce clue vers cette 61}oque

iious i,oits troiivotis eticore s,iffisaninieitt Floign#s du d#but de la p#riode
batave-fraligais ·.   (r'est  aussi vers cette 1,Friode  que  lioosenda:11  apercoit

l'atibe de sa moder,iisation. 1970 coiistitue alors notre terniinus acl queni.
\brs c·ette date les grandes tratisformatioxis oiit atteiiit leur droil de citf.
Stiite A des ddveloppeinents locaux. nous ahnermns sittier la c(<sitre stpa-
ratit  les  deux  p6riodes.  vers  1900.  Les deux  (itudes  sotit  co,Iipl&,iwiitaires
et pr#sentent le,ir expos& suivant un iti,iciraire seinblable.

Daiis le chapitre I  nous  avotis trac# le  contexte  historique g(fn#ral 'eii-
cadrailt les principaux (fv,111('111('llts et d&veloppeineilts ilationalix et iliter-
Iiatiotiaux ayant soilveiit eli tilic repercussion directe ori indire(·te sur le
niveati local. Les persolines et les institritions ayant jou# en ces tenips uii
role i,Tiportaiit A Roosenclaal Ont trouv# letir place clans cet ensemble
histonque.

(;'est   de  cette   fafon   que   ce   cliapitre   eiitend   cotisolider  le   fon(lenieiit
historique de cette Ftude. AprOs nous voulons expose.r dans six chapitres
coiis#c,itifs A caractbre chronologique. les dfveloppenients dails les sec-
tears spatial et d, niographiclue dabord. ensuite tiotis lious itit#resserotis
aux nioyens de stil,sistance et atix relatiolis socio-culturelles et politiques.
1.e deriiier cliapitre pr&sente utie analyse diachronique et reprencl aiiisi
daiis soli seiii les six chapitres pr6£6dents avec leurs 616ments te,iiporels.

1- lir ce travall, liolls avons largenient puis6 datis les cioc·zinielits. aussi

vari(<s qu'importa,its. se troiivaiit pour la Iiiajorit6 da,is les arcliives de
la ville de Rooselidaal
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En ce qui conceriw les sotirces relatives A la p(friode se situailt aprbs
1945. i| notis a falli, surinotiter deux problbuies spfcifiques: d'ii,ie part
nous fililies confrolit,is A uile aboiidance de pibces d'arcliive. et dautre
part nonibre de (·es doc,inients 11'#taient pas eiicore accessibles a,1 public.

La tra,isition de village en ville s'est dtrou16(. lentement et difficiler,ient
A Roosenclaal. Apres avoir pris, ati milieu du dix-tlettvWme si8(·le. 1111
d#marrage proiiietteur eli ce qui concerne le processus de trailsfc,rinatioii.
le d#veloppeinetit (sauf pour le secte,ir dtiniographiqiie) s'est stagnf au
dirbut de ce si#cle bieii que tous les ing, dients 116cessaires A l'essor de
la ville fussent disponibles: un capital suffisant, maiti-d'oeiivre 11(fcessaire.
infrastrilctiire de tratisport adCquate avec cheiI]ill de fer et colirs d'eau
navigables ai,isi qu'uiie grande industrie en gernie. Siir certai,is froiits
un mouvetiient eii sens oppos# A la modernisatioii se fit 116las se,itir pro-
gressiveiiient: la petite ville en Iloraison,  A  peilie  &patioi,ie,  setiiblait  par
instatits reprendre le cheiniti de la vie villageoise bornte.

R,ndant les trente premons annlies qui inaugudrent ce vingti81Ile
sib.cle, le ddveloppenieiit s'6tait amorti sur tous les fronts. Ii#cononiie dtait
malade: l'agriculture 6tait incapable de fournir du travail A une popula-
tion toujours croissaiite. Ilindustrie r6gressait contiiiuellement et A vue
d'oeil, l'infrastructiire requt A peine quelques attentioii. Aussi bien dii
point de vue social, mental. culturel que politique, Roosendaal semblait
se souvenir nostalgiquenient de son passd. rural et artisanal et s'6tait A
notiveau plongf dans le traditionalisnie d'autrefois. (',e mouvement A re-
bours fut soutenu et encourag6. voire institutionalis&,par les organisations
catholiques fonctionnant sous 1'6gide du clerg6

Vers 1930. Roosendaal  s'apprfta A parachever 1'6volution en tours:   la
structure 6cononiique subit des changements Fvidents et dani les domai-
nes social, culturel et politique, il y eut une reprise du processus de re-
nouvellement. Aurtant, jusque loin dans les anndes soixatite, Roosendaal
s'est encore manifest6 comme une localitd imbue de SoIl caractbre rural
et villageois. C'6tait, bien entendu, un village d'une importance hors de
proportions et A dimension urbaine, mais qui, contre son grF. avait dll
c(ider une place importante dans sa structure A une industrie, faible pro-
ductrice de travail. Meme si Roosendaal poss(idait des dimensions terri-
toria|es et une importailte population nettement urbaities, la coniniune
avait pourtant conserv6 sa mentalit&. inesquine de petit village. Ses

A structure5 spatiales, sociales, inentales, culturelles et politiques, ttaient
rest fes ancrdes dani son pass6 villageois. Un village done intens#nient
tourment(f par les frictions, le rhdtat d'une structure si fendue et si
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d6sax6e, un village sonime toute entrav# dans sa marche vers son avenir:
devenir une ville nioderne.

Les transformations n'atteignirent pas d'emblde tous les domaines de
la vie. Les diffdrents secteurs suivirent cliacun leur rythme approprid pour
r#aliser les changements. (3'6taient d'abord les structures qui 6voluaient.
suivies plus tard par un changemetit dans la mentalit6 des habitants. Les
chatigements 6taient aussi li6s A l'endroit de  sidence. Ainsi, la plupart
des transformations s'effectubrent jusqu'en 1960. dans le centre-commu-
ne de Roosendaal, A cette dpoque la pFriph6rie cldtiotait encore son ca-
ractbre plutot agraire et artisaiial.

Roosendaal s'est toujours d6fendu, jusqu'A l'extreme, contre tout Cllail-
gement caus6 par le processus de modernisation. Presque tous les chan-
gements ont (it6 extorquds, tantot par des facteurs autonomes (par exeni-
ple la crossance  de la population), tant6t  par la 16gislation  nationate

(citons: le droit de suffrage,  l'etiseignement  et  le logenient), tant6t  par
des mesures dlabordes au niveau (inter),iational (nous pensons ici A la
Coniposition pluraliste de la socitft# ayatit ouvert les portes A la particratie.
mais  aussi  A   la  d61nocratisation   et  A   la   laicisation).

Par leur d6sir de conserver une soci ft& figde et immuable, heureuse de

ses usages et de ses relations sociales, les autochtones de
Roosendaai se          munirent d'une allergie pour les coutumes importdes d'ailleurs et pour

les inimigrds. Ni les nouveaut6s iii les nouveaux venus n'obtinrent droit
de cit6.

La population de Roosendaal 6tait compos6e pour 96 % de catholiques.
Rien d'dtonnant done que l'Eglise et le clergd joubrent un role important
dans l'essor de la ville, non seulement dans le domaine social et culturel,
mais aussi au niveau des relations politiques et administratives. Les
conceptions anti-modernistes de l'Eglise ont excessivement ralenti le pro-
cessus de modernisation de la vie publique A Roosendaal. D'autre part,
il faut bien le dire aussi, l'Eglise a encourag6 le processus d'int6gration
pacifique des ouvriers et des petits paysans dans la vie sociale de Roosen-
daal.

La particratie ("verzuiling") avait des cons6quences 6nornies pour Roo-
sendaal. Bien que la socidt(f de Roosendaal, jusque dans les coins les plus
retirts  de  la  pdriph6rie,  filt  pratiquement  entibrement  catholique,  les  ri-
valit is entre citoyens perturbbrent la vie publique. A d#faut d'une oppo-
sitioii religieuse, les divergences d'opinioii et la soif de puissance aiguisd-
rent les rivalit68 entre les diff#rents groupes sociaux ("standen") de la       
popillation. Si au niveau national. la paricratie avait fort heureusement

engendr6 la d6mocratie pacifique; au niveau local, elle avait conduit Roo-
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sendaal A une fragmentation politico-sociale inouie des groupes sociaux.
Ceux-ci s'dtaient organisds en v6ritables partis politiques. Phndant toute
cette pdriode les conservateurs cldricaux avaient gard6 en permanence le

pouvoir entre leurs mains.
Les 6lites conservatrices cons#cutives se sont servies des ni6mes strat6-

gies locales domniatrices. Le cumul et l'enchevhrement des fonctions per-
mirent d'effectuer un contr6le social 6tendu. Grace A 1'6ducation extra-
scolaire et  A  l'enseigneinent,  deux services confi6s quasi uniquement aiix
religieuses, la socialisatioii des nouveaux venus dans l'habitat de Roosen-

daal, 6tait assur6e. Eexclusion et la stigmatisation de l'allochtone et de
ses moeurs, formaient la culasse de cette stratdgie. Les deux prenii&res
mdthodes utilisdes au niveau local furent enfin neutralis6es, d'une part
par l'application de nouvelles rJgles 16gales dans le domaine des soins de
sant6 et d'autre part par la disparition presque totale des religieuses dans
le secteur de 1'6ducation et de l'enseignement.

Il apparait d'ailleurs clairement que l'ann6e 1970, comme terminiis  ad
quem de cette Stude, ne peut nullement etre considdrde comme une date
trop avancde en ce qui concerne Roosendaal. Bien des moments dacisifs
pour  l'avenir  de  Roosendaal  se  situent  mi  peu  aprbs  1970  avec,  comnie

point d'orgue, 1'6mancipation politique   vers   1980.   11   est sans conteste
permis d'affirmer  que  vers 1970, Roosendaal se trouvait  sur le seuil  d'une
Are  nouvelle: le village agraire  de 1770 avait disparu  et la petite ville  de
province repoussant tout renouveau, telle encore la situation au debut de

I.
ce sidcle, appartint au pass6. Le village s etait pare a pr6sent des orne-
ments, dignes d'une ville moderne.

Edmancipation ne s'est pas toujours rdalis6e sans heurts, cai; si au dix-
neuviame siacle 1'6volution put encore se ddvelopper paisiblement et de
fagon prosp8re, le ddbut du vingtibme si8cle connut des ann6es bien som-
bres. La ville de Roosendaal s'est ddfendue avec acharnement contre le
modernisme importd, cause pour elle de l'implantation d'autres normes
et valeurs, de moeurs et d'habitudes nouvelles. Surtout l'entre-deux-gu-
erres fut tr88 pdnible. Ni la tranquillitd m l'Squilibre ne se trouvbrent
alors inscrits A l'ordre du jour Eincertitude et l'intoldrance intransigeante
dans tous les secteurs de la vie publique caractdrisArent cette pdriode.

A partir des annees cinquante enfin, d'autres orientations et d'autres
· ·      r.'.points de mire firent leur apparition. 6 etait le moment propice pour

61aborer un nouvel Cquilibre.
En dernier lieu j'aimerais encore constater que de tous les facteurs qui

ont exerc6 une influence sur 1'6panouissement de Roosendaal, le facteur
mental-culturel a 6td le plus marquant et le plus d6cisif. Pratiquement
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routes les 6volutions locales en ont 6t6 impr6gn6es, meme la rapidit6 avec
laquelle les changements ont &t& r6alisds en a 6td ddtermin6e. Le ddvelop-
pement mental et culturel, tel qu'il apparait dans cette 6tude, peut etre
considir# comme 'un' grand rdflexe, fort et ddfensif de la population au-
tochtone de Roosendaal vis-A- vis d'un changement prononc6 de la vie
et des moeurs ancestrales.
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Americain: 283. Broederschap van de Zalige Dood: 249.
AMVJ: 267. Broekhoven, van: 65, 121.
Anker, Het: 15,66,125,128,169. Broos, F: 302
Antonius, Sint, broederschap: 249. Broos, A.: 179.
Antonius, Sint. parochie: 14,21,95,175, Bruglemans, F.D.: 99.
249,250,277. Bruijn, de: 128.

Antoniusschool, Sint: 220. Bruijninx, erven, 128.
Arnold, gebroeders: 125. Bruyn, de: 125.
ARP: 273,303,312,314. Bruyn, E. de: 125.
Arti et Industriae: 180. Bruyn, G. de: 121
Arti et Religioni: 253. Bruyn, G.A.J. de. 99

BSC: 280.

B. Bureau Berenschot: 318.
Bureau Huisvesting: 195.

Baartmans: 128,129. Burgeravondschool: 219.
Bauman en Co: 128. Burgerkring, De: 252.
Barola: 88. Burgerlijk Annbestuur: 19, 135, 136,
Baselier,M.A.: 40,41, 52. 177, 212, 233, 234, 235. 236, 237,

Batenburg, kapelaan: 211,222. 238,243,317,340.
Beek. L. van: 282,284. Burgerlijke Instelling voor Sociale Zorg:
Benelux: 50. 243.

Beyssens, A.J.: 99.

Beyssens-Spaapen, A.J.: 128.                          C.
Bezuinigingscomite: 224,306,307,316,
320.333. Caritat de Peruzzi: 99

Bierbooms: 286. Carp. W.E.: 99.
Biggelaar, van den: 125. Cartier van Dissel, dr.: 201.
Biggelaar, M. van den: 180. Castelot (kandijfabriek): 121, 122, 128.
Biggelaar, A. van den: 121,128.178. Cathechisten: 212,213, 226. 248, 325.
Bijzondere Raad St.Vincentius: 213. 338.
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CDA: 303, 314. Donatusschool, Sint: 202.
Centraal Bureau Huisvesting: 195, 241. Dorst, J. van: 222.
Centrale Volksbank: 173. Dregt, dr. van: 172.
Centrum voor Maatschappelijke Dienst- DS70:28.

verlening: 236,244. Dun, H. van: 99.
Charitas (congregatie):    92,    203,    211,
233,242,253.                           E.

Charitas (gesticht) 204-210,242,253.
Charitas (stichting): 209,210,242. EEG: 50.
Christelijk Gemengd Koor: 267. Eigen Huis: 264.
CHU: 12,273,303,312,314. Eigen Haard: 187.
CIMK: 155. Eijndhoven, M.A.: 125,128.
CNV: 10. Elisabethvereniging, Sint: 135, 223,
Coenen, A: 13. 49, 54, 99, 219, 220, 234,338.

316,328,329. Elsen, van den: 10:

Combinatie Katholieke Werknemers: Ernest Martin: 121, 128.
191,303,310. Errato (harmonie): 266.

Commissie van Economische Aangele- Errato (zaal): 266.284.
genheden: 144, 324. Excelsior: 285.

Commissie van Onroerende - en Pacht-
zaken: 144,322.                           F.

Concordia (verzekering): 177.
Concordia (voetbalvereniging): 285. Fatima (parochie) 249,277.
Concordia (zangvereniging): 20, 173, Fatima (school) 223.

177. Fawick NV: 131.

Conferentie van de H.Vincentius a FNV: 177.
Paulo: 220. Fokeentrale Roosendaal: 115,169.

Coop. Beetwortelfabriek: 124,125,128, Fokker: 17.
169. Franciscusziekenhuis, Sint. 209, 210,

Coop. Vereniging Centrale Slachtplaats 242,283.
Roosendaal: 199. Franken, L.: 125.

Cooth, van: 219. Freijters: 24,143,154,276,300.
Cornelius, Sint: 95,249,250,277.
Corthals, A.A.M.: 99.                                       G.
Corthals. weduwe: 125.
Coumans: 232. GAK: 265.
Credo: 253 Galvanische Industrie Bookelaar: 128.
Credo Pugno: 177. Gastel, J. van. 254.

Gastel. J.A.C. van: 99.
D.                                                                       Gastel, mr. van: 211,302.

Gastel, M.J.P. van: 99.
D66: 28, 303, 314. Gastel, B van: 1, 346.
Daems, 24, 187. Gasthuis: 261.
Dekkers, A.: 121,125,128. Gebouwke,'t: 279.
Derde Orde: 249. Geloof en Wetenschap: 261,261, 272.
Derikx, E.: 21, 262. Gemeentebedrijven: 72.
Diaconie: 135,233. Gemeentelijk Woningbedrijf: 58, 187-
Districtsgezondheidsdienst: 202. 193,241.

Doggen: 227. Gemeentelijk Sociale Dienst: 239,243.
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Gemeentelijke Teekenschool: 219. Helpt Elkander: 177.
Gend en Loos, van: 122. Helpt Elkander is Ons Belang: 192.
Genootschap Ons Brabant: 222. Hema: 154.
Gertrudislyceum, Sint: 223. Hendrik van  tharingen: 189.
GEWB: 72. Hentenaar, J.: 119.
GGD: 203. Hentenaar, P.: 284.
Ghulden Roos: 272,284. Hertoghs: 273,274.
Gildenhuis, 177, 259, 264, 265, 271, Herwonnen Ikvenskracht: 20,173,176.

274-276,284,289,308,319. Heukelom, van: 56.
Gildenzonen, De: 177,264. Heumann & Cie: 128.
Gilse, van: 13-15,20,35,37. 122,145. Heumann, F. en Co.: 121.

219, 252, 256, 257, 283, 288, 294, Heyden, J. van der: 52.
305,308,328, 331-333,343. Hoogovens: 17.

Gilse, mr. A.J.L.M. van: 13, 14, 37, 99, Hout, A. van den: 223.
168. Hontelt. L. en Zn.: 125.

Gilse, gebroeders van: 37,125 Hudson: 127-129.
Gilse, C. van: 119. Huurcommissie: 194, 195.
Gilse, C.H.M. van: 99. Huybrechts, M.: 99.
Gilse, weduwe Chr. van: 37.125.
Gilse, F. van: 13.                                                  I.
Gilse, F.V.J.M. van: 99.
Gilse, H.F.M. van 99. Ideaal, Ons: 57,58, 184-188,193.
Gilse, J.P.M. van: 13,37. 1gnatiusziekenhuis, Sint: 201, 207.
Gilse, M. van: 37. Immerechts: 125,179.
Gilse, P. van: 121,180,255,262. Indiana: 128,129.
Gilse, P.A.G van: 13,332,333. Instuif, De: 278.
Gilse, V. van: 13,180,222,254.
Gilse, V.F.D.M. van: 99.                                       J.
Gilse, V.A.C.M. van: 99.
Gilse, Van en Schul: 121,128. Jager& Co.: 121.
Godwaldt, J.: 47, 131, 143, 154, 155, Jan, Sint: 14,15,21,234,248,250,254.

191,328,329. 261-263,284.288.

Goedkoop Wonen: 187,317. Jansen, van Weel, Smits & Co: 121,128.
Gouwetor, 43. Java: 87, 121, 122, 128.
Goyarts, F.E.G.: 99. Jeanne d'Arc, zuster: 212,213.
Groenewoud, van: 24. Jong Nederland: 249.
Groot, S. de: 14,15,168,178,252,254, Jonge Wacht: 249,267,278.

288. Jonge Werkman: 249.

Gruyter, De: 151. Jongenelen, A.: 169.
Joseph, Sint (parochie): 21, 232, 249,

H.                                       250,277.

Joseph, Sint (school): 20.
Hanze, De: 10,178,329.
Hart, Heilig: 249,250.                                         K.
Hartog, J.A. de: 128.
Hasselt, S.K.M.J.L. van: 99,254. KAB: 26, 30, 176. 177, 189, 194, 213,
Heerma van Voss, A.: 14,185, 219,267, 241,265,271,276,309,313.

294,299,300,302. KAJ: 177, 267.

Heidebloem, De 269. Kamer van Koophandel: 19. 45, 47, 60-
62, 119, 133-137.

356



Kanaria: 257. Laane, J.A.: 65, 128.
Kanunnik van Schaikfonds: 177. Laane, J. & Zn.: 125.
Katholiek Centrum: 303. Laane, H.J.M.: 99.
Katholieke Vrouwen Organisatie: 170. Laane, A.C.J.M.: 99.
Katholieke Jonge Boerinnen: 267. Laane, H,: 119,121.
Katholieke Jonge Middenstand: 267. Laane, W.: 13,99.
Katholieke Verkenners: 249,267. Laane: 13

Katholieke Plattelandsjongeren: 170. Laarhove, H. van: 261.
Katholieke Werknemers: 191, 195, 273, Lagero, 25,88,128
276,277,303,312,314,320. Lamb NV: 131.

Katholieke Unie: 30, 296, 303, 309, Lanen, G.: 20,30,284.
310,311,320,327. Lebret, J.M.C.: 99.

Katholieke Arbeiders: 30, 189, 191, Leesvereniging der KSA: 253,282.
303,309,310,312. Lemmens, dr.: 200.

Katholieke Jonge Boeren: 267. Liduina-paviljoen: 207.
Katholieke Democratische Partij: 20, Lieshout, van: 128.

176,307,313,333. Liga: 128,129,190.

Katholieke Lijst van Sociale Eenheid: Liguorio, 287.
303. Lijst voor Sociale Eenheid: 310.

Katholieke Kring: 15,21. 254-256,259- Lijst Mulders: 310.
264,271,274,275, Lijst Rampaart: 303,310.

284,286,288,289,303,308,318,330. Lith, van: 121.

Katholieke Vooruitstrevende Partij: 303. Loon, van: 13,219,294.

KAV: 176,177. Loon, P.C.van: 99.
KaVeWe: 256,286,287. Inon, E.P.A..13.
Kennis is Macht: 282. Loon, weduwe E.P.A. van: 99.
Keulen, van: 180. Louis, Sint (congregatie): 215,217,222,
Kindsheid: 267. 235,248,338.

Klaveren Vijf: 21, 263, 266. Louis, Sint (instituut): 227,248.
KLM: 17. Luykx (bank): 145.
KNOV: 155,179. Luykx, C.: 14.
Koekoek: 314.
Koetshuis, 't: 279.                                                M.
Konings, P.C.M.: 99,254.
Konings, F.: 179. Maatschappij voor Diergeneeskunde:
Konings, G.: 178, 302. 198.

Konings: 219. Maatschappij van Landbouw: 10, 113.
Koopmanschap: 269. 161,168,169.

Kringtoneel: 260. Mabeg: 64.
Kruis, Heilig: 249. Majoor, dr.: 207.
Kruisverbond: 252,253,255. Man(los: 278.

Kuyer, A.: 223. Mansfeld, van: 128
KVP: 26,177,272,273,296,303,309, Mansholt, S.: 28.

313,314,320. Marialegioen: 249.

Mariavereniging: 253.
L. Marie, Saint: 215, 223.

Mead Packaging: 131.
Laane, gebroeders: 175. Merks, M.: 121.
Laane, weduwe W.: 99. Mertens, J.J.M.: 99.
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Meubelfabriek N.V.Van Lieshout: 125. N.V. Eerste Roosendaalse Broodfabriek:
Meyer, J.: 200. 125,128.

Middenstandsbond: 10. N.V. Deschepper: 128.
Mierlo. van: 21.30. NVV: 10.
Militair Gezag: 24. NZI: 210.
Mill Hill(congregatie) 92,248.
Min: 128.                                                  0.
Moeder Gods: 249.

Moerings: 30,176,309. OBS: 279.
Mol, J.: 21,30,266. Oers, C.v.: 121.
Moller: 222,223. Oers, kapelaan van: 177.
Muggen, De: 286. Oers, L. van: 125.
Muller, A.J.: 311. Oers, L. van, en Zn.: 128.

Olympia: 257,268.
N.                                                                               Omgang, De Stille: 20.

OMO: 222.
N.V.Roosendaalse Maatschappij tot Ex- Onderling Kunstgenot Nispen:

ploitatie van Onroerende Goederen: Onderlinge Ziekteverzekering: 177.
13. 35-38. Nassau. J. van: 19.24.30. Oomen, L.: 284.
184,195. Opwaarts: 173.

NCB: 10, 14-16, 30, 113, 116, 161, 167- Oranjecomit6: 282.
170, 213, 219, 225, 227, 326. 328. Osta, van, en Zn.: 125.

332. Oude Waterleiding, De: 268.

Nederlands Algemeen Ziekenfonds:
200.                                  P.

Nederlandse Bank: 145.
Nederlandse Heide Maatschappij: 140. Partij Behartiging Belangen van Bejaar-
Nederlandse Staatsmijnen: 66,68. den: 310.
Nederlandse Katholieke Schoolmad: Paulusvereniging, Sint: 253.

229. Peeters, weduwe G.W.: 99.

Nederlandse Voetbal Bond: 286,287. Penitenten Recolectinnen: 203,204,
Nederlandse Bond van Verenigingen 222,248,325.

van Handeldrijvenden Middenstand: Philips: 17,40,68, 128,129,130,137,
10. 143,189,280.

Nederlandse Unie: 22. Pius X Stichting: 226.
Neutrale Vereniging van Sigarenmakers PNEM: 65,72.

en Tabaksbewerkers: 201. Poll van Suykerbuyk: 121,125,128.
Nieuwe Roosendaalse Usclub: 270. Poorten, P. van: 302.
Nieuwe Roosendaalse Harddraverij- en Portocarrero: 40.

Renvereniging: 257,269. PPR: 28, 303, 314.
NKV: 177,276. Prinsen, C.: 24, 35, 41, 141, 143, 183,
Nootenboom: 20, 178. 317,324,328,329.

Norbart: 177, 265. Protestantse Groepering: 303,312.
Norbertijnen: 249,250. PT(T): 149,157.
Norbertuslyceum, Sink 223.256,264. PvdA: 26.303,314.

NSB. 22,24,25.
N.V. Algemene Autogas- en reparatie-        R.

inrichting Broos: 125.
R.K. Staats Partij: 16. 26,313.
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R.K. Vakorganisatie: 10. R.K.Slagerspatroonsvereniging St.Jan:

R.K.Boerenpartij: 303. 199.

R.K.Boerinnenbond: 170. R.K.Technische School St.Joseph: 225.
R.K.Bouwvakarbeidersbond St.Joseph: R.K.Voetbalbond 285-287.

184. R.K.Volksbond: 15,171,252,253,329.

R.K.Coop. Veilingvereniging: 169. R.K.Werkliedenverbond: 19, 26.
R.K.Dissidenten: 20, 176, 307, 308, R.K.Werkliedenvereniging: 172, 174.

312. R.K.Winkeliersvereniging: 178, 179,

R.K.Eenheidslijst: 313. 193.

R.K.Genootschap lot opvoeding: 248. R.K.Woningbouwvereniging
R.K.Gildenbond: 15, 16, 19. 20, 57, St.Benedictus: 20, 157, 183-188,193.

167, 171-176, 184, 185, 202, 224, R.K.Woningstichting St.Joseph: 20,57,
264,265,329,332,333. 173, 184-187, 189-195, 241, 248,

R.K.Huishoudschool Maria Ancilla: 264.

226. Raad van Overleg: 310.

R.K.Uzerhandelaren: 30. Raaymaker : 125.
R.K.Intellectuelen en Middenstanders: Raaymakers, G.  254.

303,309. Raaymakers, P.: 65.

R.K.Jonge Boerenstand: 170. Raaymakers, C.G.C.: 99.
R.K.Jongelingscongregatie: 253. Raaymakers, C.P.M.: 13.
R.K.Kiesvereniging voor Gemeente- Raaymakers: 13.

belangen: 307. Rademakers, J.: 178, 286.
R.K.Kiesvereniging: 13, 14, 19-21, 174, Rademakers, A. (Toon): 30,265,273,

184, 255, 264, 295, 300-302, 305- 276,282,286.

308, 310-314, 318-320,331,332. Ram, De & Co: 121.
R.K.Landbouw(winter)school. 15, 169. Ram, De & Cie: 128.

227. Rampaart, P.: 30,273,311.
R.K.Leesbibliotheek St.Jan de Doper: Raphael, Sint: 19,20.

253,283. Rasschaert, J. en Co.: 125.

R.K.Levensschool: 276. Ravenswaaij, Fercken, Jager en Cie.:
R.K.Maatschappelijke Gezinszorg: 30, 128.

177,236,244,327. Raymundus, broeder: 233.

R.K.Middengroepen: 303. RBC: 285,286.
R.K.Middenstand: 21. Reclassering: 177.
R.K.Middenstandsbelang: 303, 309, Red Band: 125,124,128,129,280.

310. Redemptoristen: 248-250.

R.K.Middenstandsvereniging: 20, 30, Renaissance, La: 256.
154,178,179,224. Ridders, J.: 20,49, 140,178,235,256,

R.K.Nijverheidsonderwijs voor Roosen- 316.

daal en omstreken: 224. Rijppaert: 171.
R.K.Nijverheidsschool: 20. Roebroek: 227.
R.K.Onafhankelijken: 303,309, 310. Rombouts, kapelaan: 178.
R.K.Openbare Leeszaal: 235,283. Romme: 30,179,263,275.
R.K.Oppositielijst: 313. Rompsom: 175, 316.
R.K.Raadsfractie voor Intellectuelen, Roomsch Toneel: 173, 176.

Landbouwers en Handeldrijvenden Roosendaals Belang: 30, 303,310,311,
middenstand: 308. 314.

R.K.Raadsfractie: 307,308. Roosendaals Mannenkoor: 266.
Roosendaals Nieuw Toneel: 266.
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Roosendaalse Operettevereniging: 260. Stichting Katholieke Schoolgezond-
Roosendaalse Bestuurdersbond: 186, heidszorg: 202,203.

224. Stichting Vrouwenhof: 265,268,285.
Roosendaalse Lijst: 310. Stichting Huisvesting Bejaarden: 190,
Roosendaalse Pluimveeclub: 257. 241.

Roosendaalse Stoomhoutzagerij: 121, Stichting Fonds Bouwnijverheid: 265.
128. Stichting voor Bedrijfsjeugd: 279.

Roset, F.: 284. Stichting Wielercomit6: 30.
Ruimte, 279. Stichting Carnaval Roosendaal: 282.
Rust Oleum: 131. Stichting Cultureel Centrum Het Gil-
Ruys de Berenbrouck: 87. denhuis: 277.

Stok, De: 280, 281.
S.                                                       Stratoflex: 131.

Stuitje: 25.
Schaap, ir.: 38, 39, 41. Suren, Th.: 207.
Schepers: 303.
Schmutz Internatinal: 131.                                        T.
Scholten van Aschat, R.W.F.: 99.
Schoonheyt: 13,62,200 Technovum: 128.
Schrauwen, kapelaan: 178. Tennisclub Roosendaal: 268.
Schul, Ch.F.D.M.: 99. Theunisse, L.: 19, 20, 30, 176, 189, 191,
Schul, Fr.: 302. 265,276,284,309,313.

Schutte, H.J.: 267. Theunissen, P.J.: 214.
SDAP: 12, 26, 184, 186, 193, 224, 237, Thiebackx: 24.
269,283,306,307,311,333,334. Thiebackx, A.: 119,121,125, 128, 180.

SDW: 286. Thiebackx, A.F.: 99.
Segers, P.: 294,302. Thiebackx, L.A.: 99.
Segers, J. & Zn.: 125. Thiebackx, Th.P.: 99.
Shell: 89. Till}urgsche Hoedenfabriek voorheen
Smits: F. en Zn.: 128. De Schepper: 125.
Sobrietas: 20. Tot Onderling Genoegen: 255.
Sociaal Charitatief Centrum: 30, 214, Tricotagefabriek Schelfaut: 128.

234-236,244,279. Troelstra: 17.
Sociale Zaken: 189,191, 203, 207, 237,
238,241,243,317.                       U.

Somers, Adr.: 256.
Somers, P.: 121. Unie, De: 15,252,254,255,260,262,
Spaandonk, pastoor van: 220. 267,288,289.

Spar, De: 151. Utile Dulce: 253.
Sparta: 285.
Staats Spoorwegen: 54-56,58,149,157.                V.
Steijns. J.: 200.
Stichting Schouwburg De Kring: 276. V&D: 154,324.
Stichting Samenlevingsopbouw Roosen- Valkenburg, C.: 19.175,237,238.

daal en Nispen: 274,279. Valkenburg-Hopstaken: 300.
Stichting Schouwburg Roosendaal: 263, Van Gilse Bank: 13.

275. Ven, A. van der: 262.

Stichting Stedelijk Jeugd- en Jongeren- Vereniging Schoolartsendiensten Noord
werk: 274,279. Brabant: 202.

Stichting Wielercomit6: 30.
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Vereniging van Roosendaalse Indu- Woningcommissie: 195.
strieelen: 180.

Vereniging voor de verkoop van echt       Y.
e Roosendaals Klaverzaad: 169.

Vergouwen, J.M.Th.: 99. Yarwiek NV: 131.
Vergouwen, M.: 121.
Verhagen, ir.: 42.                                                 Z.
Verhagen, Kuiper en Gouwetor: 41,42.
Verheyen, weduwe C.J.: 99. Zedelijk Volksgezondheidswezen: 212.
Verheyen, J. 35,66,99,223,203,302, ZNSM: 58,59.

316,317. Zonneland: 270,280.

Vermunt, J.: 122,126.
Vermunt borstelfabriek (VERO): 122,

125,128,129.

Verstegen: 272.
Vincentiusvereniging, Sint: 135, 233-

236,239,249,338.
Vissia, A.: 121.
VKAJ: 177.
Vlijt en Volharding: 252,255,256,266,
267,284,288.

Voeten, J.: 302.
Voor Agrarische Belangen: 303.
Vos, A.G.M.: 44,143,275.
Vos, Ant.: 30.
Vos, Jac. (Ko): 14, 19, 30, 66, 112, 114,

168,227.
Vrede Onder Ons: 201.
Vreugde, J.P.: 119.
Vries, G.J. de: 119.
Vrije Middenstand: 303,310,311.
Vuurslag, De: 128.
VVD: 303, 310, 314.

W.

Walravens, A.: 21,30,175,266.
Weba: 88, 128.
Weel, van: 13.
Weel, P.M.J. van: 99.
Wely, E. van: 302.
Wely, gebroeders van: 121, 122, 125,

128,201,170.

Wely, K. van: 14, 119, 125, 127, 256,
300,302.

Werkmansziekenfonds Broederliefde:
200.

Wit-Gele Kruis: 86,202, 211-214, 325.
Woka: 88, 128.
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CURRICULUM VITAE VAN DE AUTEUR

J.J.A.M. (Cock) Gorisse is geboren op 30 juni 1944 te Oosterhout (Noord Brabant).
Na haar middelbare schoolopleiding volgde zij de opleiding tot bacteriologisch/che-              -
misch analiste en was zij een aantal jaren als zodanig werkzaam.
Daarna volgde een studie Cultureel Werk aan de Sociale Academie te Sittard, (1970-
1974) en een aanvullende studie Personeelsbeleid aan de Sociale Academie te
Breda. (1979)
De Voortgezette Opleiding werd in 1981 afgerond. In deze jaren was zij achtereen-
volgens werkzaam als groepsleidster op een BJ-internaat in Amsterdam, als Hoofd
van de dienst Opvang en Begeleiding Intern Personeel bij achtereenvolgens het
Medisch Centrum te Geleen en Insula Dei te Arnhem, en als Staffunctionaris
Beleidsontwikkeling, Personeel en Opleiding bij een Instelling voor Gezins- en
Bejaardenverzorging te Oosterhout.
In 1990 werd een studie Cultuurwetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Brabant met succes afgerond. De auteur publiceerde onder andere studies over
volkshuisvesting, politieke partijvorming, bejaardenzorg, vrouwenvakscholing en in-
dustriele archeologie. In 1988 ontving zij de Qruquiusprijs van de Stichting
Industriele Archeologie in Nederland.
Sinds enkele jaren is de auteur eigenaar/directeur van Signifikant, bureau voor ar-
beidsmarkt en scholing, onderzoek en publikatie.
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