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Les 1   Roosendaal en het spoor 
 
Vragen en opdrachten 
 
 
Precies 150 jaar geleden stopte de eerste trein op het station van Roosendaal. Het spoor is 
sindsdien niet meer uit Roosendaal weg te denken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 

Het oude station naar een tekening van H.G. Dirckx omstreeks 1860 
 
1.      Halverwege de 19e eeuw besloot men om een spoorverbinding aan te leggen tussen       

Antwerpen en Rotterdam. Roosendaal kwam hierdoor aan het spoor te liggen en kreeg een 
eigen station. 

  
 Wat was de reden om Rotterdam en Antwerpen op deze manier met elkaar te verbinden? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 
2.  Roosendaal werd door haar ligging een grensstation. Daarnaast had de spoorweg 

Antwerpen -Rotterdam een zijtak, die naar Breda liep. Hierdoor werd Roosendaal een heus 
spoorwegknooppunt. Veel mensen uit de omgeving kregen werk bij de spoorwegen en de 

 douane in Roosendaal. 
  
 Wat voor werk was er zoal beschikbaar voor Roosendalers? 
 …………………………………………………………………..……………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
  
* 3.  Voor de aanleg van de spoorweg moest de spoorwegmaatschappij grond aankopen van 
 boeren uit de omgeving. M.P. Dielemans, een boer uit de omgeving van Etten-Leur, wilde in 

eerste instantie zijn grond niet verkopen aan de spoorwegmaatschappij. Dankzij hem liep de 
aanleg van de lijn naar Breda enige vertraging op. 

 
 Welke bezwaren zou deze boer hebben gehad tegen de aanleg van het spoor? 

…………………………………………………………..…..………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………………………………… 
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4. Zelf reis je natuurlijk ook wel eens met de trein. Als je met de trein gaat, waar ga je dan 
meestal met de trein naartoe en waarom neem je dan juist de trein? 

 
 Als ik met de trein ga, ga ik meestal naar:………………………………………………………… 
 Ik maak bij deze reis juist gebruik van de trein, omdat:…………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………

……...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                          

De TGV Staat klaar op perron 1, foto: M.C.J. Broos, Roosendaal, 1987 
 
5. Denk je dat mensen honderd jaar geleden net zo veel reisden als mensen dat vandaag de  
 dag doen? Kun je ook aangeven hoe dat komt? 
 

Ik denk dat mensen 150 jaar geleden net zo veel / minder / meer reisden dan wij, omdat 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 

                         

                  
 

Stoomlocomotief 3506 wordt gereviseerd in de locomotievenloods 
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Bron: Nationaal Archief Den Haag 
 
 
 

6. Hierboven zie je de dienstregeling van de spoorweg van Antwerpen naar Rotterdam en 
Breda uit 1856. 

 
a. Op welke stations stopte je trein als je in 1856 van Antwerpen naar Roosendaal reisde? 
 

De trein stopte in: Antwerpen, …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………  en Roosendaal. 

 
b. Hoe lang deed je over de treinreis van Roosendaal naar Antwerpen als je de trein van tien 

over half twaalf (11.40 uur) ’s ochtends nam? 
 

Als je de trein van tien over half twaalf (11.40 uur) ’s ochtends nam, dan kwam je om 
………… uur aan in Antwerpen. Je deed er dus ………… uur en ..………. minuten over. 

 
*c Bekijk bovenstaand schema en de foto op de volgende pagina. Na vertrek in Roosendaal 

om 7.30 uur, vertrok de trein in Essen pas om 8.20 uur! Waarom denk je dat de trein pas 
zo laat vertrok in Essen? 

 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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De visitatiezaal in het station 
 
*d Als je naar het schema kijkt, zie je dat je er vanaf Moerdijk een uur over deed om in 

Dordrecht te komen. Vanaf Dordrecht deed je er een uur en een kwartier over om in 
Rotterdam te komen. 

 

 
Het spoorwegnet in Nederland, (Kaart: Mr. Dr. J.H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Nederlandsche 

Spoorwegen, 1832-1938, 1939 
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 Bekijk het kaartje op de vorige pagina. Waarom deed je er zo lang over om vanuit 
Roosendaal in Dordrecht of Rotterdam te komen? 

 ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
7a. Wat kostte een treinkaartje eerste klasse voor de reis Antwerpen - Rotterdam? En een 

kaartje derde klasse? 
  
 Een treinkaartje eerste klasse kostte …………………. gulden. 
 Een treinkaartje derde klasse kostte ………………….. gulden. 
 
b. Voor welke klasse zou jij kiezen? 
 

Ik zou kiezen voor een kaartje eerste / tweede / derde klasse, want …………………………. 
……………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
‘Dat op de Nederlandsch-Belgische Spoorweg steeds in alle jaargetijden in gebruik zijn waggons 
voor reizigers van de 3de klasse, die, aan beide zijden geheel open zijnde, voor de daarvan 
veelvuldig gebruik makende kleinhandelaren of andere minvermogende personen een 
onuitstaanbare koude en togt te weeg brengen die niet zelden voor velen zware ziekten, ja voor 
sommige zelfs den dood heeft ten gevolge gehad.’ 
 
8a. Lees nu bovenstaand fragment van iemand die klaagde over de rijtuigen derde klasse. 
 Zou jij nu nog met een kaartje derde klasse willen reizen? 
 

Ik zou wel/niet met een kaartje derde klasse willen reizen, want ……………………………...  
……………………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
*b Verplaats je nu eens in iemand die 150 jaar geleden leefde. Waarom zou men dan toch 

kiezen voor reizen per derde klasse? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Een replica van de eerste Nederlandse stoomlocomotief Arend, foto: A. Snoeijers, Roosendaal, 1989
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Huiswerkopdracht bij les 1 
 
1. Je hebt gezien hoe lang de treinreis van Roosendaal naar Antwerpen in 1856 duurde. 

Zoek eens op hoe lang je nu over dezelfde reis zou doen Kijk bijvoorbeeld op www.ns.nl of 
www.9292ov.nl. 

  
 De treinreis van Roosendaal naar Antwerpen duurt met de trein ……… minuten. 
 

                           

             De koets van Van Gend en Loos,  foto: A.N.P., Amsterdam, 1954 
 

In de treindienstregeling is sprake van een omnibusdienst tussen Roosendaal en Bergen 
op Zoom. Linksboven zie je een afbeelding van zo’n omnibusdienst. Een omnibus is een 
soort koets waarin mensen en goederen werden vervoerd.  

 
2.  Rechtsboven zie je een tekening van de binnenkant van een omnibus. Denk je dat het een 

comfortabele reis was? 
 

Ja / nee, want ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………..…………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Met de komst van de spoorwegen verdwenen deze omnibusdiensten. Kun jij drie redenen 

bedenken waarom? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                             
       
 Advertenties uit De Grondwet,    
 april 1874 en januari 1875 
 
 

     

www.ns.nl
www.9292ov.nl
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Les 2    Het spoor brengt vooruitgang 
 
Vragen en opdrachten 
 
 
Je hebt na les 1 een huiswerkopdracht gemaakt. Je bent natuurlijk benieuwd naar de 
antwoorden. Vraag aan je docent of hij of zij de huiswerkopdracht bespreekt. 
  
1. Rond 1850 was Roosendaal een dorp met ongeveer 6.200 inwoners. Daarna werd de 

plaats snel groter. Weet jij waardoor dat kwam? 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 

   

Het Stationsplein met rechts de voorgevel van het station 
  
2. Op de bovenstaande foto zie je het oude Stationsplein in Roosendaal. Wat voor 

ondernemingen vestigden zich hier en waarom op deze plek? 
 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Vanaf ongeveer 1860 is de industrie in Roosendaal flink toegenomen. Waarom wilden 

bedrijven zich in deze tijd graag in Roosendaal vestigen? 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
4. In Wouw was vroeger ook een station. Waarom denk jij dat grote bedrijven en industrieën 

zich daar niet vestigden, maar wel in Roosendaal?……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
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De Roosendaalse haven 
 
* 5. Het ‘grote’ Philips bouwde in 1947 een fabriek in Roosendaal, waar tl-lampen gemaakt 

werden. Dat deden ze onder meer omdat er hier goedkope werkkrachten te vinden waren. 
Kun je nog een reden bedenken om een fabriek in Roosendaal te bouwen? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een luchtfoto van de Philipsfabriek. 
 
6. Na 1970 maakte de industrie steeds minder gebruik van het vervoer per trein. Waardoor 

kwam dat? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...…………………………………………. 
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Huiswerkopdracht na les 2 
 
Ga eens langs bij het Roosendaalse spoorwegstation. Kijk daar eens uitgebreid rond in en om het 
gebouw. Probeer daarna de volgende opdrachten en vragen te maken. Bestudeer voordat je op 
pad gaat het kaartje hier onder. Het originele kaartje is rond 1900 gemaakt. 
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1. Het huidige spoorwegstation werd in 1907 geopend. Vóór die tijd was er al een station in 
Roosendaal.  

 
a. Kun je zeggen waar dit station precies lag?  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
b. Wat waren de redenen om een nieuw station te bouwen denk je? En waarom werd het 

nieuwe station op een heel andere plaats gebouwd? 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
c. Welke maatregelen moesten er voor de bouw van dit nieuwe station genomen worden, denk 

je?  
 …………………………………………………………………………………………………  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
d. Herinnert er nog iets aan het oude station? 
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
2. Op de hoek van de Brugstraat en de Spoorstraat stond vroeger het kantoor van de firma 

Van Gend & Loos.  
    

 
 

Het Stationsplein met het pand van Van Gend & Loos, foto: uitgever M.D. van Leeuwen, Roosendaal, 1915 
 
a. Waarom zou dat daar gevestigd zijn geweest? 
 Van Gend & Loos vestigde zich bij het station, omdat .................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
b. Waarom zou het bedrijf nu aan de Borchwerf zijn gevestigd? 
 Van Gend & Loos verhuisde naar de Borchwerf, omdat ..............................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  



 14 

3a.  Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 31 mei 1944 probeerden de geallieerden 
het Roosendaalse spoorwegstation te bombarderen. Hierbij raakten vooral gebouwen in de 
omgeving van het station zwaar beschadigd. Later dat jaar, in september, raakte het station 
zelf zwaar beschadigd. 

 

 
 

Gedenkzuil De Vrede 
 
 Rechts van het station, bij de fietsenstalling staat een zuil van baksteen met daar op een 

vrouw met een fakkel. Bekijk de zuil en lees de tekst op de bronzen plaat aan de onderkant. 
Voor wie is deze zuil opgericht en waar staat de figuur op de zuil symbool voor? 

 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 
*b. Waarom bombardeerden de geallieerden juist het Roosendaalse station? Kun je een 

verband leggen tussen dit bombardement en de bevrijding van Nederland en België?  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................  
 

       
 

Oorlogsschade aan het stationsgebouw                           Het door een bombardement getroffen stationsgebouw 
foto: Jan Sturm, Roosendaal, 1944
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Les 3   Spoorstad in voor- en tegenspoed 
 
Je hebt na les 2 een huiswerkopdracht gemaakt. Je bent natuurlijk benieuwd naar de 
antwoorden. Vraag aan je docent of hij / zij de huiswerkopdracht bespreekt. 
 
Vragen en opdrachten 
 

 
 

Het Stationsplein, kaart: uitgever J. van Poll-Suijkerbuijk, Roosendaal, 1900 
 
1.  Op bovenstaande prentbriefkaart is het oude station van Roosendaal afgebeeld. In welke 

opzichten was het nieuwe station een vooruitgang vergeleken bij het oude station, denk je? 
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
    

Een paar  jonge Belgische vluchtelingen met de dames van het vluchtelingencomité.. 
 
2. In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. Duitsland viel België binnen. Hierdoor kwam een 

grote stroom Belgische vluchtelingen op gang. Veel van deze mensen kwamen naar 
Roosendaal, zoals je op de foto hierboven ziet. Waarom kwamen zij vooral naar 
Roosendaal? 
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 ………………………………………………………………………….……………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Hieronder zie je een foto van Belgische vluchtelingen. Zij waren door de oorlog ver van huis 

en haard verdreven en konden maar enkele persoonlijke bezittingen meenemen. 
 

 
 

                                 Belgische vluchtelingen dragen hun bagage over het perron. 
 
 
 Stel, je woont in een land waar een hevige oorlog woedt en je moet halsoverkop per trein 

naar een ander land vertrekken waar het wél veilig is, welke spullen zou jij dan 
meenemen? Let op, je hebt haast en er is weinig ruimte in de trein, dus je kunt maar een 
paar dingen meenemen! 

 
Ik neem mee: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
*4.  Ook nu nog zoeken er vluchtelingen van over de hele wereld hun toevlucht in Nederland. 
            Noteer hieronder enkele landen waar vluchtelingen vandaan komen. 
 
            ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………………………. 
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5.   Zoals je weet raakte het Roosendaalse station tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar  
 beschadigd. Op de bovenste foto is het station te zien zoals het er kort voor de Tweede 
 Wereldoorlog uitzag. De onderste foto is genomen in 1964..  
 

 
 

Het stationsgebouw in 1940 
 

 
 

Het stationsgebouw in 1964, foto: uitgever HEMA, 1964 
 
 Welke delen van het station zijn in de oorlog beschadigd en waaraan kun je dat zien? 
 
 ……………………………………………………………………………………...……………….

………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………….
……………….………………………………………..……… …………………………………… 
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Jaarboek no. 51 
(1991), p. 145. 
M.Broos. Oorsprong 
en ontwikkeling van 
een 
spoorwegknooppunt 

Magazijn  

Jaarboek 
Oudheidkundige kring 
"De Ghulden Roos" 
Roosendaal 

Jaarboek no. 58 
(1998), p. 116. M. 
Broos. Ontwikkelingen 
in het 
goederenvervoer in 
West-Brabant 

Magazijn  
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Openingsuren Openbare Bibliotheek Roosendaal 
 
 
 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
Centrale bibliotheek 
Markt 54,  4701 PH 
Tel. 552080, Fax. 537334 
e-mail: info@obroosendaal.nl 

 
13.30-20.00 

 
10.30-17.30 

(jeugd 
vanaf 13.30) 

 
13.30-17.30 

 
10.30-17.30 

(jeugd 
vanaf 13.30) 

 
13.30-20.00 

 
10.30-16.00 

Bibliotheek Kalsdonk 
R.Hellemonsstr.2a, 4702 RH 
Tel. 540074, Fax. 540074 
e-mail: kdonk@obroosendaal.nl 

 
14.00-17.00 

  
13.30-17.00 

  
14.00-17.00 

 

Bibliotheek Kortendijk 
Dijkcentrum 16, 4706 LA 
Tel. 540792, Fax. 534245 
e-mail : kdijk@obroosendaal.nl 

 
14.00-17.00 

  
13.30-17.00 

  
14.00-20.00 

 
10.30-13.30 

Bibliotheek Tolberg 
Tolbergcentrum 105, 4708 GC 
Tel. 540780, Fax. 558815 
e-mail: tolberg@obroosendaal.nl 

 
14.00-17.00 

 
 

 
10.00-12.00 
en 
13.30-17.00 
 

 
14.00-17.00 

 
14.00-20.00 

 

Bibliotheek Wouw 
Kloosterstraat 19a, 4724 EE 
Tel. 302929, Fax. 302929 
e-mail: wouw@obroosendaal.nl 

 
15.00-20.00 

  
13.30-17.00 

  
15.00-20.00 

 

 
Krantenhoek Centrale bibliotheek ook open op maandag, woensdag en vrijdag van 10.30 – 12.30 uur 
Telefonisch verlengen Centrale bibliotheek: tel. 0165 – 554567, www.obroosendaal.nl 
 
 
 

 
 

De reisclub van Roosendalers reist in 1914 per trein naar Goch 
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