Spreekbeurten en werkstukken
Heb je Museum Tongerlohuys bezocht en wil je je spreekbeurt over het museum houden of
een werkstuk schrijven over de geschiedenis van Roosendaal? Hieronder vind je informatie
die je voor je spreekbeurt kunt gebruiken.
Hoe oud is het Tongerlohuys?
Het Tongerlohuys werd gebouwd in 1762. Het gebouw werd vroeger gebruikt als de pastorie
van de Sint-Janskerk. Godefridus Hermans was de bouwheer, zeg maar de architect, van de
pastorie.

Wie woonden er vroeger in het Tongerlohuys?
In het Tongerlohuys woonden vroeger de pastoors van de Sint-Janskerk. Het waren
Norbertijnen, die mensen toen ook wel witheren noemden. Dat kwam omdat ze witte kleding
aanhadden. De laatste Norbertijn verliet het Tongerlohuys pas in 1971.

Norbertijnen in de tuin van het Tongerlohuys.

Wanneer is Roosendaal ontstaan?
Roosendaal stelde vroeger nog niet zoveel voor. West-Brabant bestond uit moeras en heide en
er woonden niet veel mensen. In 1266 vroegen bewoners van de gehuchten Kalsdonk,
Langdonk en Hulsdonk aan de bisschop of ze een eigen kapel in de buurt mochten stichten.
Ze waren het beu om steeds naar Nispen te moeten lopen om naar de kerk te gaan, een lange
tocht waarbij ze regelmatig werden overvallen door bandieten. Bovendien liepen er hongerige
wolven rond. De bisschop vond het goed en twee jaar later werd er een kapel gebouwd, in
midden van de drie gehuchten, op de plek waar nu de Sint-Janskerk staat. Dat was het begin
van Roosendaal.

Hoelang bestaat het museum al?
Het museum werd opgericht in 1932 als Oudheidkundige Kring de Ghulden Roos. Deze kring
wilde vooral voorwerpen en boeken over de geschiedenis van Roosendaal verzamelen. In
1936 kon het museum worden geopend in het raadhuis op de Markt en konden mensen de
verzameling bekijken. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer bijzondere voorwerpen
bij. In 1974 verhuisde het museum naar het Tongerlohuys.
Wat is er allemaal te zien in het museum?
In het museum kom je van alles te weten over de geschiedenis van Roosendaal. Bijvoorbeeld
over de industrie en bedrijven (zoals de Liga-fabriek), religie en de turfwinning. Verder kun je
een uitgebreide collectie speelgoed bekijken.
Wat is het meest bijzondere stuk in het museum?
Een van de bijzondere stukken die je in het museum kunt zien, is een negentiende-eeuwse
kopie van een schutterskraag uit 1611. Leden van het Roosendaalse Sint Sebastiaansgilde
droegen deze kraag. De echte kraag uit 1611 hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Wat is het raarste stuk in het museum?
Een beetje raar is het arrestantenkrukje wel. Vroeger werden gevangenen in de kelder van het
raadhuis opgesloten. Tijdens een verhoor mochten ze niet lekker onderuitgezakt zitten.
Daarom moesten ze plaatsnemen op een krukje met op de zitting een latje vastgespijkerd. Dat
latje zat precies tussen de billen. Je kunt je vast wel voorstellen dat dat helemaal niet lekker
zit, verdachten bekenden dus maar gauw alles wat ze op hun kerfstok hadden.

