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Adrianus Tiebackx (1841-

1918).  
 

Olieverfschilderij, gemaakt 
in 1906 door Gerard Jan 
Bos (* 28 september 1860 
te Utrecht, † 24 mei 1943 
te Zutphen). 
Foto E.A. de Rooij, 2016. 

Fabrikanten 

 

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er in Roosen-
daal bedrijven op wat grotere schaal te vinden. Dat is ook het mo-
ment dat de mechanisering en het gebruik van stoom de intrede 
doet. Verschillende suikerfabrieken vestigen zich langs de haven en 
op Kalsdonk komt de rijststijfselfabriek van F. Heumann.  
 

Vervolgens pakken andere ondernemers de handschoen op. Zo ves-
tigt zich vanuit Zevenbergen in 1864 Adrianus Tiebackx (1841-

1918) als koperslager in de Roosendaalse Achterstraat. Hij weet dit 
bedrijf uit te bouwen tot een middelgrote onderneming die tot aan de 
Tweede Wereldoorlog blijft bestaan.  
 

Een andere bekende fabrikant is Karel van Wely (1864-1927) die 
samen met zijn broer Willem (1861-1939) in 1893 sigarenfabriek ‘De 
Arend’ in de Kloosterstraat opricht. Een gestadige uitbreiding leidt tot 
vestigingen in onder andere Nispen, Oud Gastel, Essen en Wern-

hout. In 1917 wordt de naam gewijzigd in KaVeeWee. In 1927 vindt 
de overname plaats van een fabriek aan de Badhuisstraat. In de ja-
ren dertig werken er elfhonderd mensen en worden er soms per 
week twee miljoen sigaren gemaakt. In de jaren vijftig gaat de zaak 
achteruit. Na een overname sluit het bedrijf in 1973 de deuren.  



De borstelfabriek Vero, afkorting voor Vermunt Roosendaal, is jarenlang 
een begrip geweest in Roosendaal. Jan Vermunt begon in 1890 op klei-
ne schaal in de Molenstraat. Het bedrijf groeide uit in 1905 tot een fabriek 
met 36 arbeiders. Belgische vluchtelingen brachten in de Eerste Wereld-
oorlog vakkennis mee voor de vervaardiging van borstels, kwasten en 
bezems. Zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog kwam een tweede 
fabriek tot stand in Majoppeveld. In die wederopbouwjaren was Vero een 
van de grootste werkgevers in Roosendaal. Het bedrijf sloot in 2003 de 
deuren, maar de producten met het merk Vero zijn nog altijd verkrijgbaar, 
echter nu door anderen elders gemaakt.  

Theo Neutelings (1892-1994) vestigde zich vanuit Limburg in Bergen op 
Zoom, waar hij koekfabriek Liga kon overnemen. Als een van de eerste 
werden daar kinderbiscuits geproduceerd. Neutelings ontwikkelde zelf 
ook een nieuwe machine en samen met uitgekiende publiciteitsacties 
leidde dat tot groot succes. I 
n 1953 werd de Ligafabriek naar Roosendaal verplaatst, waar vele inwo-
ners werk vonden tot de sluiting in 1995.  
Neutelings was ook op maatschappelijk vlak actief, zo was hij jarenlang 
voorzitter van het stichtingsbestuur dat in 1968 het Sint Franciscuszie-
kenhuis tot stand bracht. (Tekst Joss Hopstaken). 

Afbeeldingen op voor- en achterzijde:  
Voor: Het kantoorpersoneel en ambtenaren 
van Directe Belastingen, Invoerrechten en 
Accijnzen poseren voor een fotograaf bij de 
stijfselfabriek ‘Amidonnerie Royale’ aan de 
Hoogstraat. Zittend, vierde van links: Ed-
mond Lemmens (boekhouder stijfselfabriek). 
Staand, vierde van rechts: Lykele van der 
Molen. Origineel uit 1920 in particuliere col-
lectie. Reproductie in collectie WBA. 
Achter: Het vrouwelijk personeel van de stijf-
selfabriek ‘Amidonnerie Royale’ aan de 
Hoogstraat poseert voor een fotograaf. 
Tweede rij, vijfde van links: Mw. Rijpers-

Hubregts. Origineel uit 1892 in particuliere 
collectie. Reproductie in collectie WBA. 
 

Afbeeldingen op kalenderbladen: 
Teksten: Marius Broos, met medewerking 
van Christ van Rooij (beheer fotoarchief). 
Kalender, ontwerp, redactie en opmaak:  
Marius Broos. 
Verantwoording: Tenzij anders vermeld, zijn 
alle beelden ontleend aan de collectie van 
heemkundekring ‘De Vrijheijt van Rosenda-
le’ (zie website). Voor de opgave van beeld-
rechten wordt verwezen naar hetgeen op de 
website van de heemkundekring bij de foto’s 
staat vermeld. 

De sigarenfabriek van Van Wely werd opgericht in 1889 door Karel van Wely. Te zien zijn het fabrieksmerk, de sigarenfabriek 
‘De Arend (Kloosterstraat, hoek Bloemstraat), het filiaal te Vlissingen (Havenstation) en de kiosk te Roosendaal (hoek Stations-
straat-Vughtstraat, tot 1908). Briefhoofd uit circa 1895-1910, collectie West-Brabants Archief (WBA). 



ZUIVELFABRIEKEN 
 

In 1903 werd aan de Wouwseweg de coöperatieve zuivelfabriek ‘Vol Verwachting’ 
in gebruik genomen (boven, 1913, links een boerderij aan de Vroenhoutseweg). De 
samenwerking in 1916 met de fabrieken in Nispen en Rucphen mondde uit in de 
oprichting van de ‘Coöperatieve Fabrieken van Melkproducten “Het Anker”’. Daar-
voor werd in 1917 de voormalige suikerfabriek ‘Janssens, Van Weel, Smits & Co 
aan de Oostelijke Havendijk aangekocht en ingericht als zuivelfabriek (rechts, 
1935, compleet met ‘melkrijders’ in de ochtenduren).  
Overigens zijn in Roosendaal ook particuliere zuivelfabrieken actief geweest, zoals 
die van Arthur Guijaux uit Sint-Gillis bij Brussel en Petrus Henricus Verstegen uit 
Roosendaal, die in 1913 aan de Hofstraat onder de naam ‘Laiterie Concordia’ een 
fabriek lieten bouwen en waarvan een foto van het voltallige personeel bewaard is 
gebleven (onder, 25 januari 1918). januari 2022 
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POSTERIJEN  
 

Vanaf november 1907 tot mei 1983 kwam en ging alle post naar en van elders via 
het postgebouw aan de zuidzijde van het station. ‘s Avonds was het op het perron 
dan ook een drukte van belang met postkarren en motorpostrijtuigen op spoor 1 
(boven en onder, 1980). Vanaf 29 mei 1983 was dat verleden tijd en kwam het 
nieuwe Expeditieknooppunt (EKP) van de PTT aan de Kade naast ‘overweg De 
Schuiven’ in dienst (rechts, 1982, nog in aanbouw). Door de overgang van alle 
post naar de vrachtauto in 1996 was het EKP al na dertien jaar verleden tijd. 
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SIGARENFABRIEKEN 
 

Sigarenfabrieken als KaVeeWee (Karel van Wely) aan de Badhuisstraat (rechts, 
1950), J.A. Laane Czn aan de H.G. Dirckxstraat (onder, 1935) en anderen voorza-
gen duizenden Roosendalers van licht werk, hetzij in een grote fabriekshal (boven, 
1935, met circa tweehonderd man bij KaVeeWee), hetzij als thuiswerk van vader 
met één of meer al wat grotere kinderen.  
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VAN GEND & LOOS 
 

Decennialang vervoerde Van Gend & Loos het op de trein aansluitende binnen-
lands stukgoed naar en van de regio Roosendaal vanuit de loods aan de kant van 
de Spoorstraat (rechts, 1976).  
De veel grotere goederenloods op het emplacement diende echter uitsluitend voor 
de overgave en overname van stukgoed naar en van België, compleet met doua-
nefaciliteiten (boven, 1976). Daaraan kwam in 1968 een einde, waarna Van Gend 
& Loos de voormalige douanegoederenloods ook voor het vervoer van stukgoed 
naar en van de regio tot in het verre buitenland, in aansluiting op de trein, in han-
den kreeg. Overigens werkte er vroeger heel wat los personeel in de goederen-
loodsen. Alleen als er werk was, mocht je komen opdraven (onder, circa 1910). 



mei 2022 

ma di wo do vr za zo 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

HOUTHANDEL VAN DORST 
 

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kreeg het familiebedrijf 
Houthandel C. van Dorst en Zn. aan de Burgerhoutsestraat een flinke uitbreiding in 
personeel en assortiment. Nieuwe machines werden aangeschaft voor de houtbe-
werking (boven, 1922). Voor de opslag van ruw hout uit binnen-en buitenland en 
kant en klare producten kwamen grote loodsen tot stand op het terrein tussen  de 
Burgerhoutsestraat en de Maxburgh (rechts, 1922). Aan de Burgerhoutsestraat 51 
verrees een fraai woonhuis met kantoor (onder, 14 februari 1988). Dit bestaat nog, 
terwijl het grote terrein erachter inmiddels is opgevuld met woningen. 
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BEDRIJVIGHEID AAN DE OOSTELIJKE HAVENDIJK 
 

Het gedeelte rond de Molenberg en de Oostelijke Havendijk vormde in vroegere 
jaren de laad- en losplaats voor vele beurtvaartschippers. Konden goederen vanaf 
een laadplaats rechtstreeks per schip naar Roosendaal, dan was het voor elke 
schipper de moeite waard om in te schrijven of zich te laten bemiddelen door een  
bevrachtingskantoor. In Roosendaal zelf kon je terecht bij S.J. Rademakers-

Govers aan de Veemarkt. Hij was herbergier, voormalig beurtschipper en sinds 6 
april 1908 agent van de ‘Roosendaalsche Stoombootdienst’.  
Van tijd tot tijd lag de Roosendaalse haven vol schepen (rechts, 1925) en was het 
een drukte van belang met lossen en/of laden (onder, 1925). Op de wal staat 
rechts een ‘trein’ (vierwielige hoge wagen) gereed om te laden. Maar eerst is nog 
de huifwagen aan de beurt. De schipper van de ‘Vooruitgang’ kon dan ook menig 
vervoerder over de weg lading aanbieden. Van dit alles is hier echter weinig over-
gebleven, behalve dan de Kade zelf, compleet met stenen bekleding…! 
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KANDIJFABRIEK en GASFABRIEK 
 

Rechts: Gezicht op de noord- en oostzijde van de kandijfabriek van Van Gilse tus-
sen de Industriestraat en de Oostelijke Havendijk. De fabriek werd in het najaar 
van 1944 nagenoeg volledig verwoest en in 1946 heropgebouwd. Uiterst links is 
een wagendraaischijfje te zien, waarmee het bedrijf een spooraansluiting kreeg op 
het emplacement. Aan de andere kant maakte Van Gilse gebruik van de scheep-
vaart op de Roosendaalsche Vliet. Aan de overzijde van het water ligt de gemeen-
telijke gasfabriek, waarvan de grote gashouder rechts is te zien (rechts, 1948). 
De gemeentelijke gasfabriek maakte bij gebrek aan een spooraansluiting bijna 
uitsluitend gebruik van de scheepvaart voor de aanvoer van steenkolen. De steen-
kolen werden met een hoge hijsinstallatie (links in beeld) aan de wal gebracht. 
Rechts ligt de kandijfabriek van Van Gilse. Erachter steekt de schoorsteen van ‘Het 
Anker’ er bovenuit en links in de verte zijn de schouwen van de Coöperatieve Beet-
wortelsuikerfabriek ‘Roosendaal’, later VCS en Suiker Unie, te zien (onder, 1950).  
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KOFFIE, THEE en TABAK 
 

In de Nieuwstraat bij schouwburg ‘Katholieke Kring’ staat het wagenpark voor de 
vertegenwoordigers van de N.V. Handelsmaatschappij "De Moriaan", v/h A. van 
den Biggelaar & Co opgesteld (rechts, circa 1935).  
Drie jongens als 'Moriaan' verkleed en adjunct directeur M.H. Gelens maken recla-
me voor het bedrijf. Links staat de chauffeur (boven, circa 1935). Het glas-in-lood-

raam, dat in één van de vensters van het bedrijfskantoor zat, toonde ‘De Moriaan’ 
van het in 1922 gedeponeerde handelsmerk (onder). 
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DRANKENHANDEL 
 

Een foto (rechts, 1942) laat vader en kinderen met het personeel van drankenhan-
del Van Dorst zien. Iets gewaagder is het beeld (boven, circa 1935), waarbij de 
personeelsleden de fles of het glas aan de mond zetten.  
Naast een drankenhandel hadden de gebroeders Arnold in de Brugstraat 55-57 
(hoek Burgemeester Schoonheijtstraat) een hotel, café en restaurant. Op de bin-
nenplaats van Brugstraat 7 (onder, circa 1925) poseren zij met een motor en een 
auto (een Ford TT, met waarschijnlijk het kenteken N-7330, uitgegeven in 1921).  



CARROSSERIEFABRIEK 
 

L. van Oers bouwde in de jaren twintig en dertig carrosseriën op een chassis van 
andere fabrikanten. Trots liet Van Oers zijn producten op het Stationsplein in beeld 
vastleggen. Vóór het stationsgebouw staat een tractor met oplegger als autobus 
(rechts, circa 1925). Vóór het kantoor van Van Gend & Loos staat een autobus 
voor C. v.d. Merbel uit Dinteloord die onder meer een dienst tussen Roosendaal en 
Dinteloord onderhield (boven, circa 1930). Waarschijnlijk nog op het bedrijfsterrein 
staat de autobus met het kenteken N-16588, dat in 1926 werd uitgereikt aan H. 
Hoefnagels en in 1932 overging aan de Wed. J. Hoefnagels (onder, circa 1935). 
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VAN GROSSIER NAAR WINKELIER 
 

De gebroeders Holland hadden in 1933 hun grossierderij gebouwd op de hoek van 
de Oostelijke Havendijk 14 en de Bosstraat (boven, 1951). Zij zorgden voor de 
bevoorrading van de Spar-winkels, zoals ‘De Toekomst’ aan de Molenstraat 25 
(rechts, 1965). Een andere winkelier in Roosendaal was de firma P. Braat aan de 
Markt, die op een bestaand chassis een bestelauto (kenteken N-13058) liet maken 
bij het Roosendaalse carrosseriebedrijf van Van Oers (onder, 1935). 
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RIJSTSTIJFSELFABRIEK 
 

De voormalige rijststijfselfabriek 
uit 1870 in de driehoek tussen de 
Hoogstraat en de Kalsdonkse-
straat sloot de deuren in 1926. 
Daarna werd het gebouwencom-
plex verdeeld in diverse kavels en 
verhuurd aan gegadigden in de 
stad voor opslagdoeleinden of als 
een klein fabrieksgebouw.  
Na 1970 kwam hieraan geleidelijk 
een einde, waarna de gebouwen 
plaats maakten voor woningbouw  
(rechts: kijkend naar de Bredase-
weg, circa 1910, links en onder: 
gebouwen op het bedrijventerrein, 
leegstaand en in zeer vervallen 
toestand, circa 1975). 




