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Handleiding voor begeleiders

Vooraf

De speurtocht is bestemd voor leerlingen van  
groep 7 en 8.

De speurtocht duurt ongeveer één tot anderhalf uur.

Fietsen kunnen worden gestald bij de nietjes op het 
Tongerloplein of in de bewaakte fietsenstalling op de 
Markt 29. 

De antwoorden kunnen worden ingevuld op het speci-
ale antwoordenvel. Geef de speurders de speurtocht, 
het antwoordvel, een pen en eventueel een schrijfmap 
mee. Kopieer ze, zodat elk groepje alle benodigde ma-
terialen heeft.

Voor de begeleiders is er deze Handleiding voor bege
leiders, met praktische aanwijzingen en informatie 
over de gebouwen die de speurders onderweg tegen-
komen. Neem deze handleiding tijdens het speuren 
mee, zodat u de kinderen meer bijzonderheden over 
de gebouwen en hun bewoners kunt vertellen.

De tocht start bij op het Tongerloplein en voert via de 
Molenstraat, Bloemenmarkt, Markt, Dr. Brabersstraat, 
Nieuwe Markt, Raadhuisstraat en Nieuwstraat terug 
naar het Tongerloplein.
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Verschillende startpunten
aantal groepjes startpunten vraag

1 groepje Tongerloplein vraag 1

2 groepjes Tongerloplein 

Markt 54

vraag 1 

vraag 11

3 groepjes Tongerloplein 

Markt 54 

Raadhuisstraat 63

vraag 1 

vraag 11 

vraag 24

4 groepjes Tongerloplein 

Molenstraat 9 

Markt 54 

Raadhuisstraat 63

vraag 1 

vraag 5 

vraag 11 

vraag 24

5 groepjes Tongerloplein 

Molenstraat 9 

Markt 54 

Nieuwe Markt V&D 

Raadhuisstraat 63

vraag 1 

vraag 5 

vraag 11 

vraag 15 

vraag 24

Wordt de speurtocht met meer groepjes tegelijk gelo-
pen, dan kunnen de begin- en eindpunten variëren:

De route

Het is aan te raden de klas te verdelen in verschillen-
de groepjes van vijf tot zes kinderen onder begelei-
ding van een leerkracht of ouder. Geef elk groepje een 
speurtocht, antwoordenvel en een handleiding voor 
begeleiders mee. De handleiding is bedoeld voor de 
volwassene die meeloopt.  
Kopieer ze in voldoende mate.
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Molenstraat 2
Museum Tongerlohuys
Dit rijksmonument is één van de oudste gebouwen die 
je op je speurtocht tegenkomt. Het werd in deze vorm 
in 1762 verbouwd, de kern is ouder en dateert waar-
schijnlijk uit de zestiende eeuw. 

Het Tongerlohuys werd gebruikt als pastorie door de 
abdij van Tongerlo. De pastoor, die witheer werd ge-
noemd vanwege zijn kleding, werkte in de Sint Jans-
kerk op de Markt en woonde in de pastorie in de Mo-
lenstraat. Nu is Museum Tongerlohuys er gevestigd.

Het gebouw is een pastorie zoals ze toen veel in Bel-
gië bouwden. Het middelste stuk is de hoofdvleugel, 
en links en rechts zijn de twee lagere zijvleugels. Het 
gebouw heeft een chique gracht en ook het smeed
ijzeren hekwerk is erg oud, namelijk uit 1878. 

Tijdens de speurtocht: 
informatie voor de begeleider

Witheren in de achtertuin van 

Tongerlohuys, rond 1930.

De pastorie in 1931. (Uitgever Immerechts)
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Molenstraat 10
Dit herenhuis is een rijksmonument en werd in 1904 
gebouwd. Hier woonde de directeur van het bedrijf 
op Molenstraat 8, meneer Van Hasselt. De bouwstijl is 
Neo Renaissance. Typisch voor deze bouwstijl zijn de 
erkers, de zuilen, de rijke decoraties en het gebruik van 
natuursteen.

Het is jammer dat de binnenkant niet te zien is. Dat 
is net zo bijzonder als de buitenkant met marmeren 
schouwen, houten lambriseringen en versierde pla-
fonds. In de woonkamer zijn de muren met stof be-
spannen. Vanuit de keuken gaat een aparte diensttrap 
naar de verdiepingen, zo liepen de bedienden niet in 
het zicht van de rijke bewoners.

Die bewoners waren niet alleen erg rijk, ze werden ook 
heel erg oud. Telg Felix van Hasselt werd 97 jaar en de 
laatste mevrouw Van Hasselt werd zelfs 105. Maar het 
kan nog ouder: de oudste zus werd 108! Op de dag dat 
zij begraven werd, was haar man al 75 jaar dood…

Molenstraat 12 en 10 in 1913.  

Rechts is de bouwput van Molenstraat 8 te zien.

Molenstraat 8
Dit rijksmonument werd gebouwd in 1913 en is geïn-
spireerd op de stijl van de bekende architect Berlage, 
die verschillende gebouwen in Amsterdam ontwierp, 
zoals de Beurs van Berlage op het Damrak. Het is jam-
mer dat jullie niet binnen kunnen kijken, want ook het 
interieur is heel bijzonder door het gebruik van glas-in-
lood, tegels en sierijzerwerk.

Het zojuist gebouwde pand 

in 1914.

Ook het interieur is de moeite 

waard. Foto: M.J. Wijngaards.
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Molenstraat 9
Dit pand, een gemeentelijk monument, werd in 1932 
gebouwd door de architect Hurks. Hurks ontwierp 
meer gebouwen in Roosendaal, zoals de Sint Joseph-
kerk en allerlei grote huizen in de Ludwigstraat.

Het grote etalageraam zit er niet zonder reden, het 
pand is ontworpen als winkel en woonhuis. Bij dit ge-
bouw mixte Hurks de bouwstijlen Art Deco en Zake-
lijkheid. Art Deco zijn de gekleurde tegeltjes en de 
glasinlood ramen. Zakelijkheid zie je terug aan de 
eenvoudige vorm van het gebouw en het ontbreken 
van opsmuk.

De Molenstraat in 1894. 

Rechts het Tongerlohuys en 

links Molenstraat 1, 3 (de 

klokgevel), 5, 7, 9 en verder.

Molenstraat 18
Koetshuis
Dit gebouw werd begin negentiende eeuw gebouwd 
als koetshuis. Een koetshuis is wat nu een garage is. Nu 
zou je je auto er zetten, vroeger je koets. Op de zolder 
werd het hooi gelegd, beneden stonden paarden. 

Het koetshuis werd in 1857 verbouwd door de eige-
naar, die niet alleen de baas van een kostschool was, 
maar ook één van de oprichters van de Roosendaal-
sche Courant, de voorloper van de krant BN DeStem. 
Het gebouw, hoe vervallen het er dan ook uitziet, is 
een gemeentelijk monument. 

4
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Markt 2
Sint Janskerk
De toren is het oudste stuk Sint Janskerk en werd al in 
de vijftiende eeuw gebouwd. Later werd de rest van 
de kerk er bijgebouwd. De kerk die je nu ziet, werd in 
1839 gebouwd. De bouwstijl is neoclassistisch, dat zie 
je onder meer aan de zuilen en het driehoekige fron-
ton erboven. In Breda en Steenbergen vind je soortge-
lijke kerken, maar het bijzondere van de Roosendaalse 
kerk is dat er op oude fundamenten is gebouwd, waar-
door de kerk een kruisvorm heeft.

Op deze plek is Roosendaal ooit ontstaan. De bewo-
ners van de donken (Hulsdonk, Kalsdonk en Lang-
donk), de gebieden die wat hoger lager en daardoor 
niet overstroomden, waren het zat om steeds naar de 
kerk in Nispen te lopen. De zandpaden waren slecht 
en onderweg lagen rovers en wolven op de loer. De 
bewoners vroegen om een eigen kapel en die kregen 
ze in 1268. Er gingen mensen in de buurt van de kapel 
wonen en dat trok weer kooplieden aan. Zo groeide 
Roosendaal uit tot een dorp en later tot een stad.

De Sint Janskerk in 1930. (Foto: Firma A.M. Bruglemans)

Bloemenmarkt 1
Dit gemeentelijk monument werd in 1901 gebouwd. 
Zie je de rare schuine hoek van het gebouw aan de 
linkerkant? Die schuine hoek had een reden. Vroe-
ger liep er een sloot, de Paardeloop, helemaal van de 
Boulevard, via de zuidkant van de Molenstraat, met 
een bochtje langs het Tongerlohuys (de gracht) en de 
noordzijde van de Markt (achter de bieb) over de Kade 
naar de Roosendaalsche Vliet (Vaart). Bij de Bloemen-
markt stak de sloot schuin onder de weg door, precies 
links van dit gebouw. Daarom die rare schuine hoek! 
De sloot was trouwens vooral een open riool, hierin 
leegde men de poep- en pisemmers. Toen er riolering 
werd aangelegd, werd de sloot dichtgegooid. Alleen 
het stukje gracht voor het museum is nog bewaard.

Het gebouw heeft een rare 

schuine hoek.

Uitsnede van de landme

terkaart van De Vught (het 

gebied tussen Molenstraat, 

Markt, Kade, Molenberg) uit 

1763 met in het blauw van 

noord naar zuid de Paarde

loop of Crampenloop. 

(Kaart: F.S. de Vrije)
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Markt 17
In 1909 werd dit herenhuis in opdracht van grossier 
H. Laane gebouwd. Een grossier was een groothande-
laar, iemand die grote partijen opkocht en ze weer met 
winst doorverkocht. Het jaartal staat ook in Romeinse 
cijfers op de gevel. 

Vanaf 1946 zat er een douanekantoor. Sinds 1967 mag 
iedereen van de onderdoorgang gebruikmaken. De 
steeg die erachter ligt, Tussen de Markten, werd ooit 
uitgeroepen tot het lelijkste stukje Roosendaal. 

Markt 13, 15 en 17 in 1910.

Markt 1
Raadhuis
Het raadhuis is een rijksmonument, dat rond 1530 
werd gebouwd. In die vijf eeuwen die daarop volgden, 
is het raadhuis uitgebrand, opgebouwd, verbouwd en 
veranderd. In de zestiende eeuw zag het raadhuis er 
heel anders uit. Het bordes was er al wel, maar het 
gebouw had ook trapgevels aan de voor- en zijkant. In 
1809 kreeg het gebouw de vorm zoals wij nu kennen. 

Het raadhuis zag er in 1778 heel anders uit.  

(Tekening: D. Verrijk, collectie Tilburg University)

Het raadhuis kreeg zijn naam, omdat het bestuur 
van Roosendaal er rechtsprak en vergaderde (en nog 
steeds vergadert!). Tot 1936 was het raadhuis het 
stadskantoor, waar burgemeester en wethouders, de 
gemeenteraad en de ambtenaren werkten. Daarna 
zaten museum en archief er en was het een vergader-
plaats voor de gemeenteraad. Na 1974 werd het raad-
huis gebruikt om te vergaderen en te trouwen.

8

9



8

Markt 54
bibliotheek
In dit herenhuis woonden Emile van Loon en zijn 
vrouw Maria van Weel. Het huis heet het Emile van 
Loonhuis en werd in 1865 gebouwd, de ‘toren’ in 
1892. De bouwstijl is eclectisch, van alles wat, met een 
beetje Neo-Renaissance en Neo-Barok erin verwerkt. 

Emile van Loon was gemeenteraadslid, wethouder en 
vooral heel erg rijk. Emile stierf in 1906 op 65jarige 
leeftijd. Vier van zijn vijf kinderen waren toen al over-
leden. De enige overgebleven dochter, Maria, erfde al-
les en trouwde met Vincent van Gilse, die ook uit een 
rijke Roosendaalse familie kwam. Het echtpaar liet het 
huis in 1929 grondig verbouwen en uitbreiden. Maar 
Vincent van Gilse stierf al tijdens de bouw. In 1935 
ging de bank van de familie Van Gilse failliet. Zijn we-
duwe werd aansprakelijk gesteld en moest woning en 
inboedel laten veilen. De gemeente kocht het huis en 
gebruikte het tot 1979 als gemeentehuis. De grote tuin 
werd een park: het Emile van Loonpark.

Onder de toren was een grote poort naar de tuin, die 
in 1929 is dichtgemaakt. Nu is het een raam. 

De woning van de familie Van Loon in 1900.  

(Foto: Firma A.M. Bruglemans)

Markt 35
Dit gebouw werd in de jaren negentig gebouwd. De 
gevel is bijna precies hetzelfde als in 1886, omdat bij 
het bouwen het ontwerp uit 1886 is aangehouden. Als 
je goed naar de oude foto kijkt, zie je misschien toch 
een verschil: vroeger was er een tussenverdieping. Die 
is er nu niet meer. Vroeger was het een winkel. De ei-
genaar A. Braat kon de extra verdieping goed gebrui-
ken voor zijn manufacturen: stoffen, matrassen, kle-
ding en knopen. 

In 1564 staat er een ander huis op deze plek, ‘een huis 
met achterhuis, stallinge, schuren, hove, erve en gron-
den’. Het huis had ook een naam: ’t Lammeken of Het 
wit Lammeke. 

Het gebouw (links op de foto) in 1920. Foto: J. Smits.
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Je staat nu voor het oudste huis van Roosendaal: De 
Cleyne Cat. Het werd in de zeventiende eeuw ge-
bouwd. Omdat er maar weinig gebouwen uit die tijd 
bewaard zijn gebleven, is het een rijksmonument. Het 
huis staat behoorlijk scheef - het helt naar voren, mis-
schien heeft het daarom wel zoveel muurankers! 

Muurankers zie je vaak aan de buitenkant van oude 
huizen, boerderijen en andere gebouwen. Ze verbin-
den de balken van de vloer op de eerste en tweede 
verdieping met de gevel, zodat die niet naar voren 
helt. Soms zijn ze gesmeed als cijfers die het bouwjaar 
weergeven. Na 1930 worden ze eigenlijk niet meer ge-
bruikt. 

In 1915 zat er een schoenmaker in De Cleyne Cat.

Markt 68
Dit pand werd in 1930 gebouwd, maar op deze plek 
stond in 1823 ook al een huis. In 1877 werd het huis 
verbouwd tot winkel, waar je tabak, snuif, sigaren, li-
keuren en sterke drank kon kopen. Ook werden er Indi-
sche specerijen zoals kerriemosterd verkocht. Volgens 
een advertentie in de krant was dit supersterk spul: 
“Deze Aromatische uit kruiden vervaardigde Mos-
terd, alle andere in sterkte overtreffende, bezit het 

De Markt met rechts onder 

de luifel slagerij Dekkers op 

nummer 68 in 1924. (Uitgave: 

Weduwe Driesen) 

voordeel, dat men tot het gebruik in evenredigheid 
van andere slechts eene kleine hoeveelheid benoodigd 
heeft om Sauzen en andere Consumable eene aange-
name smaak te geven, terwijl daarbij de spijsvertee-
ring door het gebruik dezer Mosterd zeer bevorderlijk 
wordt gemaakt”. 

Daarna zat er jarenlang een slagerij in deze winkel. Het 
gebouw is geen monument. De bouwstijl is Art Deco.

Markt 69
De Cleyne Cat

Grappig om te weten is dat het bedrijf dat de binnenkant 
van De Cleyne Cat ontwierp, ook in de Efteling werkte. 

12
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V&D
In 1965, na heel wat jaren bouwen, werd Vroom & 
Dreesmann in Roosendaal geopend. In die tijd was het 
grootste warenhuis van West-Brabant. Tot in de jaren 
tachtig had V&D zelfs een eigen supermarkt. V&D was 
toen veel groter dan nu. Waar je nu aan de buitenkant 
allemaal kleine winkeltjes ziet, waren vroeger etalages. 
Nieuw voor Roosendaal waren ook de roltrappen. Die 
hadden ze nog nooit gezien! 

Het V&Dgebouw in 1965. (Foto: Foto Rembrandt)

Dringen voor de deur om als 

eerste het warenhuis te kun

nen bekijken.

Dr. Brabersstraat 6 - 8
Dit gebouw werd in 1964 gebouwd. Zeker voor die tijd 
was het behoorlijk gewaagd. 

Het strakke ontwerp doet erg modern aan. De bouw-
stijl is die van het brutalisme. Dat wil niet zeggen dat 
de architect een brutaaltje was, maar dat er veel ruw 
beton (‘beton brut’) werd gebruikt. Andere kenmerken 
van deze stijl zijn het gebruik van blokachtige vormen 
die steeds herhaald worden. Als je goed kijkt, zie je nog 
de afdrukken van de houten bekisting in het beton.De winkel in 1964. De gevel was toen nog niet witgeschilderd.

14
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Johannes de Doper
Han Wezelaar maakte dit bronzen beeld in 1967. Het-
zelfde jaar werd het op zijn sokkel gehesen. Grappig 
is dat de precieze plaats nog niet vaststond. Met een 
proefopstelling – een houten kopie van het beeld – 
liep men twee jaar eerder door de stad om de beste 
plaats te bepalen. Ook keek men hoe hoog de sokkel 
moest zijn.

Wezelaar maakte ook het bevrijdingsmonument in de 
Parklaan.

Mensen stappen in 1969 in de 

bus op de Nieuwe Markt. 

De proefopstelling. Op deze 

plek werd het beeld twee jaar 

later neergezet.

Roselaarplein
In 1969 werd de Roselaar geopend. Het heette toen 
nog Rozelaar met een ‘z’ en stond op de plek van het 
vroegere missiehuis van de broeders van Mill Hill. Het 
winkelcentrum moest lijken op de Lijnbaan in Rotter-
dam. De ontwerpers van de Roselaar bedachten ook 
Ahoy Rotterdam, een van de grootste overdekte eve-
nementenhallen van Nederland. 

Pas in de jaren tachtig werd de Roselaar een overdekt 
winkelcentrum. Op de plek waar nu Miss Etam zit, zat 
vroeger een coffeeshop waar je koffie en thee kon 
drinken en ijsjes kon eten.

Vroeger zat hier coffeeshop Van Peer.  

(Foto: Piet Hanssen/Brabants Nieuwsblad)
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Woontoren Markant
In 1956, toen de eerste huizen op het vroegere wei-
land (de wei van Dekkers) werden gebouwd, moest het 
plein een naam krijgen. De naam Nieuw Markt viel al 
snel af, want men was bang dat de bewoners van de 
bestaande Markt (in de volksmond de Oude Markt) ja-
loers zouden worden. Betere namen waren het Bene-
luxplein, Vijf-mei-plein, of Bevrijdingsplein. Uiteindelijk 
is het toch Nieuwe Markt geworden. De (oude) Markt 
kon altijd nog museumplein gaan heten, vond men.De woontoren werd in 2007 gebouwd, na een grote brand die 

verschillende winkels in de as legde. 

Galerijflat
De eerste flat in Nederland werd in 1930 gebouwd. De 
oudste flat in Roosendaal vind je in de Burgemeester 
Prinsensingel 83-85, deze werd in 1954-1955 gebouwd. 

De galerijflat op de Nieuwe Markt was in 1958 klaar. 
Boven wonen en beneden winkels en een galerij waar 
je onderdoor kon lopen. Eigenlijk is er niets aan veran-
derd: je hebt er vast wel eens onderdoor gelopen.

Bijzonder is het kunstwerk op het dak. Leon Ver-
munt maakte in 2009 de ‘Trommelaeren van 
Roesendaele’. Dit was een drumfanfare, die in 1953 
begon met 28 leden en eindigde met een club van 
160 mensen. De trommelaeren maakten niet alleen 
muziek, ze marcheerden er tegelijkertijd bij volgens al-
lerlei ingewikkelde patronen. Ze waren heel populair 
en traden in heel West-Europa op. In 1970 werden ze 
opgeheven.

De Trommelaeren treden op tijdens een voetbalwedstrijd in het 

Olympisch stadion in Amsterdam. (Foto: A.J.M. Mol)

Paviljoen
Het paviljoen is in vijf weken tijd ontworpen door ar-
chitect René van Zuuk. Het was de bedoeling dat het 
gebouw de Nieuwe Markt in tweeën zou delen. De 
twee delen zouden elk hun eigen sfeer moeten heb-
ben. Daarom heeft het paviljoen ook geen voor of 
achterkant. Op de terrassen op het paviljoen kunnen 
bezoekers uitkijken over de maandag- en zaterdag-
markt. Het is een soort tribune. 

Het paviljoen dat in 2009 klaar was.
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Raadhuisstraat 45
Een van de rijkste en machtigste families van Roosen-
daal was de familie Van Gilse. De leden van deze fami-
lie waren burgemeesters en wethouders en hadden 
overal bedrijven en grond. Zo is de Van Gilselaan naar 
deze familie vernoemd.

In dit huis woonde Petrus Van Gilse. Hij was de baas 
van brouwerij en mouterij ’t Anker, een wijnhandel 
en landbouwbedrijven. De poort naast het huis leidde 
naar de brouwerij, die achter het huis lag. Later richtte 
hij met zijn zes zonen een bank op, was hij wethouder 
en raadslid en bestuurder bij veel goede doelen.

De Raadhuisstraat in 1910, 

met rechts nummer 45.

Bankier, raadslid en wethou

der Petrus Van Gilse (1819

1905) zat de laatste jaren van 

zijn leven in een rolstoel, hier 

getrokken door een ezel.

Toen hij in 1905 overleed was hij een heel rijk man. 
Zijn wens was dat al zijn bezittingen naar zijn zo-
nen gingen. Zij werden door de aan en verkoop van 
gronden nog rijker dan ze al waren. Helaas zorgde 
de crisis in de jaren dertig ervoor dat ze hun fortuin 
kwijtraakten.

Links naast het huis ligt het Kuiperstraatje. Veel men-
sen denken dat kuiper verwijst naar het maken van 
kuipen, oftewel tonnen. Dat is niet zo. De straat is ge-
woon vernoemd naar zijn bewoner Marinus Cuyper.

21
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Raadhuisstraat 68
In 1938 werd het bestaande huis verbouwd tot deze 
kapsalon met woonruimte erboven. De bouwstijl is 
Delftse school. 

Opvallend zijn de luikjes en de trapgevel. Trapgevels 
waren tussen 1600 en 1665 heel populair in Neder-
land. Toen werd er gebouwd in de bouwstijl van de Re-
naissance, schuine lijnen vond men niet mooi, het dak 
moest verborgen worden achter een trapgevel. Heel 
Amsterdam stond vol met dit soort geveltjes. In de 
achttiende eeuw lieten veel rijke mensen ze juist weer 
weghalen. Zonder trapgevel leek hun huis namelijk 
nog statiger en duurder. 

Het gebouw in 1975. (Foto: Gemeentelijke Dienst 

Stadsontwikkeling)

Raadhuisstraat 62
Dit pand werd in 1931 gebouwd op een oude funde-
ring. Ook de linker zijmuur stond er al. Beneden was 
de winkel, boven werd gewoond. De etalage heeft 
een afgeronde hoek, daarboven zie je glas-in-lood en 
er zijn verschillende bakstenen gebruikt. Het portiek 
heeft een tegelvloer met zwarte, witte en rode tegels 
en ook op de wanden zijn tegeltjes gebruikt. De bouw-
stijl is Art Deco. 
Dit gebouw is geen monument. 

In dit pand zat vroeger 

een bakkerij.

Raadhuisstraat 63
De Belgische consul en fabrikant (hij had een koper-
slagerij) liet dit herenhuis in 1913 bouwen. De bouw-
stijl is NeoRenaissance en Jugendstil. Achter de winkel 
van schoenmaker Van der Linden een eindje terug in 
de Raadhuisstraat 57 staat nog het kantoor van de 
koperslagerij.

Eerst had het huis aan de rechterzijde ook buren, maar 
door de aanleg van Binnensingel (die nu de Burgemees-
ter Prinsensingel heet), moesten er huizen worden ge-
sloopt en woonde de consul opeens in een hoekhuis. 

Het huis in 1920. Nog net te zien is een deel van 

het rechter buurhuis.
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Mariagaard
Het hofje werd tussen 1936 en 1938 gebouwd en 
bestaat uit negen woonhuizen, een kapel, een poort-
gebouw en een binnenterrein. Het was bedoeld voor 
ongetrouwde, oudere vrouwen die werkten voor de 
pastoor of voor de katholieke kerk en geen pensioen-
tje hadden. De bouwstijl is die van de Delfste school.

Eigenlijk is de geschiedenis van Mariagaard veel ouder. 
Al in 1617 stichtte ‘vrouwe’ Joanna van Wasservas aan 
de Sint Anna-Straate, de huidige Kerkstraat, op de plek 
waar nu De Kring staat, een ‘godshuis’ voor vier oude, 
katholieke arme vrouwen. Het godshuis van de Stich-
ting Wasservas was een eenvoudig gebouw: in het 
midden een voordeur met aan iedere kant een raam. 
De achterzijde was precies hetzelfde, zodat er twee ka-
mertjes voor en twee kamertjes achter ontstonden.

In de jaren dertig wilde de gemeente Roosendaal het 
huidige Tongerloplein onder handen nemen. Het gods-
huis (Wasservasstichting) stond de grond rond de Sint 
Janskerk en de gebouwen met tuin af voor een peri-
ode van honderd jaar in erfpacht, mits het godshuis 
ergens anders opnieuw werd gebouwd. Die herbouw 
vond even verderop plaats, op weiland in de Nieuw-
straat. Hier werd het nieuwe godshuis gebouwd, in de 
vorm van een hofje: Mariagaard. Nu wonen er gewone 
mensen in het hofje.

Het hofje.

Kapel Mariagaard
De kapel is een rijksmonument. De kapel werd in 1937 
gebouwd, maar in 1968 zowel van binnen als van bui-
ten compleet veranderd. De bouwstijl is die van de 
Delftse school. De kapel heeft strakke raampjes in de 
voorgevel, een parmantig torentje en een behoorlijk 
groot voorportaal. Tegenwoordig is een woningstich-
ting de baas over het hofje. Wel onder de voorwaarde 
dat de kapel gewoon gebruikt mag worden voor do-
pen, huwelijken en uitvaarten.

De kapel in 1950.  

(Foto: ’t Korenbloemke)
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Tongeloplein 9
Veel Roosendalers kennen dit gebouw nog als de vis-
markt. In het stuk waar nu het café-gedeelte zit, kon je 
vis kopen. Van de vissnijtafels van vroeger is de grote 
bar gemaakt. Het restaurantgedeelte was in 1877 
nog het koetshuis dat bij het fractiehuis op de Bloe-
menmarkt 12 hoorde. Later werd het ook gebruikt als 
brandspuithuis, school, kantoor van de Keuringsdienst 
van waren, en café- en kleintheater. In 1996 werd het 
De Moriaan.

Een ontwerp van de vismarkt 

uit 1900, dat nooit is uitge

voerd. Wel herkenbaar zijn de 

zuilen naast het hek.

Een groepsfoto voor de vis

markt in 1940.
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Deze tocht voert langs oude en minder oude gebou-
wen in de binnenstad. De oudste gebouwen staan op 
de Markt. Hier stonden zevenhonderd jaar geleden al 
de eerste winkels en huizen. Ook in de Molenstraat en 
in de Raadhuisstraat staan veel oude gebouwen. Op de 
Nieuwe Markt en in de Dokter Brabersstraat vind je de 
‘nieuwere’ huizen. Zestig jaar geleden was de Nieuwe 
Markt nog een weiland waar koeien graasden. 

Informatie over bouwstijlen 

Ramen zijn er niet en een schoorsteen ontbreekt. In 
huis is het koud en vochtig. Midden in het huis wordt 
een vuur gestookt, waarvan de rook door gaten in het 
dak naar buiten stijgt. Er kan makkelijk brand uitbre-
ken. Zo brandt op 23 mei 1687 de halve Molenstraat af 
nadat er ergens brand uitbreekt.

Neo Renaissance
Deze stijl was tussen 1870 en 1915 erg populair in Ne-
derland. Denk aan Oud-Hollandse trapgevels, horizon-
tale lijnen die de gevel in vlakken verdelen, blokken, 
maar ook gevels van natuursteen, zuilen, bogen en 
indrukwekkende daken. 

Gebouwen in 
deze stijl: 

Markt 7 
Markt 31 
Molenstraat 10
Brugstraat 39 
Burgerhoutsestraat 12

Het Roosendaal van vroeger
Roosendaal bestaat sinds 1268. Toch wonen er voor 
die tijd al mensen in de omgeving, in boerderijen en 
hutten. De turfhandel zorgt er in de vijftiende en zes-
tiende eeuw voor dat er steeds meer mensen in de 
stad komen wonen. In 1526 telt de stad 970 huizen, 
of haardsteden zoals in de archiefstukken staat. Ter 
vergelijking: in 2014 wonen er in de gemeente Roosen-
daal 77.000 mensen.

De mensen wonen in huizen, die een geraamte van pa-
len hebben. Het dak is bedekt met riet of stro. De wan-
den bestaan uit takken die met leem bestreken zijn. 

Bouwstijlen
Gebouwen verschillen. Het ene gebouw is modern en 
strak, de andere heeft mooie tierelantijnen en versie-
ringen. Ze zijn gebouwd in een bepaalde bouwstijl. 
Degene die een gebouw ontwerpt, de architect, wordt 
geïnspireerd door de tijd waarin hij of zij leeft, de 
plaats waar hij of zij woont en de ideeën van anderen. 

Als je een gebouw goed bekijkt kun je meestal de 
bouwstijl wel ontdekken. Soms worden er ook verschil-
lende bouwstijlen door elkaar gehusseld. 

Er zijn heel veel bouwstijlen.  
Tijdens de speurtocht kom je onder meer deze 
bouwstijlen tegen:
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Neo Classicisme
Deze stroming was tussen 1770 en 1840 in zwang. Ar-
chitecten keken goed naar het oude Griekenland en 
Rome. Bij deze stijl zie je veel zuilen, halfronde raam-
pjes en frontons (driehoekige afsluiting van de gevel) 
terug.

Gebouwen in 
deze stijl: 

Markt 1
Markt 2 
Bloemenmarkt 14 
Raadhuisstraat 26 
Vrouwenhof

Eclectische stijl
Eigenlijk was er geen één stijl in de negentiende eeuw 
echt populair. Wel hadden architecten voorkeur voor 
verschillende oude stijlen, die ze combineerden tot 
één geheel.

Gebouwen in 
deze stijl: 

Markt 54
Markt 16

Rationalisme
Deze stroming was rond 1900 populair. Men ging er-
van uit dat alles met het verstand was op te lossen. 
Een belangrijke architect was Berlage, die veel gebou-
wen in Amsterdam ontwierp waaronder De Beurs van 
Berlage.

Gebouw in deze 
stijl: 

Molenstraat 8

Art Nouveau/Jugendstil
Deze stijl was tussen 1890 en 1910 populair in Europa. 
Gebouwen in deze stijl hebben veel sierlijke, gebo-
gen lijnen geïnspireerd op de natuur, tegeltableaus en 
gietijzer.

Gebouwen in 
deze stijl:

Raadhuisstraat 9 
Raadhuisstraat 63
Boulevard Antverpia 2 
Hoogstraat 14

Art Deco
In deze stijl werd tussen 1920 en 1939 veel gebouwd. 
Men koos voor rijke kleuren, overdadige versieringen, 
maar ook nieuwe materialen als verchroomd staal. De 
vormen werden gestroomlijnd en eenvoudiger.

Gebouwen in 
deze stijl:

Markt 68 
Raadhuisstraat 62
Molenstraat 9



19

Monumenten
De oude panden die je tijdens de speurtocht tegen-
komt, zijn veelal monumenten. Veel mensen denken 
bij een monument aan een groot en oud gebouw. 
Dat is niet altijd het geval. Een gebouw van tweehon-
derd jaar oud hoeft niet per se een monument te zijn, 
terwijl een gebouw uit 1947 wel een monument kan 
zijn. Het gaat om de schoonheid van een gebouw, 
en wat het zegt over een bepaalde stijl, periode of 
architectuur.

Er zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten en 
gemeentelijke monumenten. Rijksmonumenten zijn 
gebouwen die zo mooi zijn of zoveel vertellen over 
vroeger, dat het voor heel het land belangrijk is om 
ze te bewaren. Rijksmonumenten zijn altijd minstens 
vijftig jaar oud, gemeentelijke monumenten kunnen bij 
wijze van spreken gisteren zijn gebouwd. 

Het woord monument is afgeleid van het La-
tijnse woord monumentum, “dat wat herin-
nert”, van het werkwoord monere, “zich her-
inneren”. Het gaat meestal om gebouwen, 
maar er zijn ook archeologische monumen-
ten, natuurmonumenten, landschapsmonu-
menten en aardkundige monumenten. 

Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumen-
ten, Roosendaal telt er 62. Daarnaast heeft 
de gemeente circa 300 gemeentelijke mo-
numenten en één archeologisch rijksmonu-
ment (het kasteel van Wouw). Verder telt de 
gemeente een groot aantal panden dat geen 
monument is, maar wel de moeite van het 
bewaren waard.

Informatie over monumenten

Traditionalisme/Delftse school
Deze bouwstijl werd tussen 1925 en 1955 veel ge-
bruikt. Het is een sobere, eenvoudige stijl met wei-
nig versieringen, die teruggreep op het bouwen van 
vroeger. De functie moest tot uitdrukking komen in de 
vorm. Woonhuizen moesten simpel zijn, stadhuizen en 
kerken groots en monumentaal. Er werd vooral bak-
steen gebruikt.

Gebouwen in 
deze stijl:

Raadhuisstraat 68 
Hofje Mariagaard 
Kapel Mariagaard
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