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Norbertus Lyceum 

Het Sint-Norbertuslyceum werd in 1919 opgericht door een initiatiefgroep van
vooraanstaande Roosendalers waaronder kapelaan Batenburg van de Sint Jansparochie.
Zij vormden het eerste bestuur. Dit bestuur trad in april 1919 tot de vereniging 
Ons Middelbaar Onderwijs toe. De eerste rector was A.P.J. van den Hout.
De  architect van het gebouw was P. Buskens.

Rechts:
Raam uit 1935 aangebracht bij het bereiken van 300 leerlingen.
Sint Norbertus wordt afgebeeld als heilige die de ketter Tanchelm
aan zich onderwerpt. Zijn voet houdt deze vijand van het ware geloof 
letterlijk in bedwang. Het raam is van Alex Asperslagh. (1901-1984)

Norbertus (van Xanten), Sint-Norbertus (omstreeks 1080 – 1134)
was een rooms katholieke bisschop en stichter van de orde der Premonstratenzers.

Links en onder:
Glas in lood ramen naar ontwerp van Albert Troost (1924-2010)
voor de nieuwbouw in de zuidvleugel van de school uit 1958.
De ramen beelden de vier elementen uit.

Ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan is er een boek uitgebracht.
Aarde

Lucht Vuur Water
H. Norbertus 2



Emile van Loonhuis

Emile van Loon (1841-1906), notabele, gemeenteraadslid, wethouder
en naamgever van het Emile van Loon-park, achter het toenmalig
gemeentehuis.
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https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_van_Loon&action=edit&redlink=1
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Emile van Loonhuis

In de Tuinzaal de zeven werken van
barmhartigheid. Helaas zijn er wegens
verzekerings technische redenen glasplaten 
voor geplaatst. De zaal wordt nu gebruikt door 
een architectenbureau.



Gevelsteen met wijknummer

Dit monumentale pand stamt uit de eerste helft van de
19e eeuw.
Ook qua bewoners heeft het pand een rijke historie zoals in 1931
als Eucharistisch Kruistochthuis.

In 1993 wordt het pand
officieel geopend door
M. Marijnen als fractiehuis. 
De Roosendaalse politieke 
partijen hebben hier hun
vergaderruimte.

Fractiehuis Bloemenmarkt 12



Fractiehuis Bloemenmarkt 12

Eerste verdieping

Glazenier is onbekend.



Tweede verdieping

Fractiehuis Bloemenmarkt 12



Gymzaal Gertrudis - Kloosterstraat

2004
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De ramen zijn voor dat moment
gered maar ze zijn tot op 
heden nog steeds spoorloos.
Sjaak Kools en Jan Jongmans
waren de redders.

De maker is ook nog onbekend maar de vermoedens
worden steeds groter. (Jan Dijker)
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Voormalig St. Michel Mavo Azaleastraat

Deze school werd in 1958 gebouwd
door J. Hurks. Het gebouw wordt
tegenwoordig gebruikt als
dependance van het JTC.

Ontwerp: Loe Jonas 1928 - 2011

Het raam is gemaakt bij
Atelier de Reek, eigendom van
Ragnar Eyck zv Charles Eyck.
Hulsberg. (L)

Michael met de draak
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Brugstraat  23 - Roosendaal

Het voorhuis is in 1916 gebouwd naar ontwerp van F.B. Sturm. 

Het achterhuis is in 1932 gebouwd naar ontwerp van architect
Jac. Hurks in de Amsterdamse School stijl.

Originele bouwtekening J. Hurks

Omdat de voorzijde van het huis niet door
J. Hurks is ontworpen is het huis aan de 
straatzijde niet als zodanig herkenbaar.

De achterkant van het huis en de vele
Amsterdamse School elementen binnenshuis
maken dit huis zeer uniek.

Het huis is vrijwel geheel nog in authentieke
staat.
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Brugstraat  23 - Roosendaal

Boven:
Een erg groot legraam met als bijzonderheid
de verticale raampjes aan alle zijden.

Links:
De bovenramen van de tuinkamer zijn voorzien
mozaïek structuur met zeer fijne brandschilderingen.
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Brugstraat  23 - Roosendaal

Gang voorzien van eenvoudige legramen.

Boven en rechts:
Deze ruimte is het Walhalla voor elke
glas in lood fanaat.

Een kolossaal groot legraam met aan
de onderzijde drie grote licht
objecten met brandschilderingen.

Deze combinatie is in dit formaat
erg bijzonder.
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Brugstraat  23 - Roosendaal

Naast de vele glas in lood werken zijn er ook diverse
typerende Amsterdamse School tegelwerken  en
lamp armaturen te vinden.

Vooral de kleurstelling van de tegels is erg apart.

14



Brugstraat 44 - Roosendaal

Kees Keijzer, Wouw

De villa is in 1912 gebouwd naar ontwerp van
architect Joseph de Lepper.

In 1932 is de villa uitgebreid naar ontwerp van architect
Jac. Hurks met Amsterdamse School elementen.

In 1937 bouwt Hurks een tuinkamer aan het woonhuis.
Het hekwerk dat de tuin afschermt dateert  uit
ca. 1930. 
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Brugstraat 39 - Roosendaal

Dit woonhuis is in 1908 ontworpen door architect F.B. Sturm. Er zijn op diverse 
plaatsen hoogwaardig gebrandschilderde glas in lood panelen aanwezig.
De plafonds zijn voorzien van rijk stucwerk.

Naast glas in lood zijn er ook “en suite”
deuren met geslepen glas.

Het houtwerk aan de buitenzijde is op twee
verdiepingen “gehout”, een verftechniek
om de houtstructuur weer te geven.

De hal is voorzien van een mozaïek vloer.
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Molenstraat 8 - Roosendaal

BANKGEBOUW, gebouwd in 1913 in een op Berlage geïnspireerde 
overgangsstijl. Het interieur dateert uit 1914. De bank werd in opdracht 
van S. van Hasselt naar ontwerp van architect J. de Lepper (Breda) 
gebouwd. Het half vrijstaande pand bevindt zich in de gevelwand van de 
Molenstraat.

Na een lange leegstand en grondige renovatie is het pand in 2018
opnieuw in gebruik genomen door de firma Voets Assurantiën. 
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Molenstraat 8 - Roosendaal

Authentieke baliewand met loketten voorzien van tralies.De baliehal is voorzien van een groot legraam met in het midden de 
Nederlandse Leeuw.

In het portaal boven de deuren een afbeelding van Mercurius, de 
god van de handel.

Mercurius staf
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Molenstraat 8 - Roosendaal

In de huidige kantoortuin het plafond met twee legramen 
voorzien van het wapen van Roosendaal en Breda.

Overzicht kantoortuin Galerij met balustrade 19



Molenstraat 8 - Roosendaal

Door het hele pand heen
kwaliteits glas in lood met
brandschilderingen.

Dit pand is een hernieuwd
sieraad van Roosendaal.
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Bravis - Roosendaal

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut naast het Bravis

Ziekenhuis in Roosendaal heeft een prachtig kunstwerk van 

Annemiek Punt.

In juli 2014 is het object geplaatst en vanaf heden te 

bezichtigen.
Het wandobject is 7 meter breed en 1.5 meter hoog. 



Het grote glaskunstwerk in de hal van het Stadskantoor is
gemaakt door de glaskunstenaar Alexander Weiss. (Roermond 1942)
De kunstinteresse heeft hij van huis uit meegekregen van zijn 
vader Max Weiss.

Foto: Ronald Weiss

De opening van het Stadskantoor was in april 1979

In de hal achter de receptie een glascompositie in kleur en lijnen.

22



Ook in het trappenhuis metershoge mozaïek werken van Alexander Weiss.
De vier werken zijn ontworpen als één geheel.

Foto’s: Ronald Weiss

Begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping
23
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Na een grondige revitalisering (2014) ademt het complete 
winkelcentrum een Venetiaanse sfeer uit met een vleugje 
Jugendstil en Art Deco.
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Wand Glaskunst
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De Bloemschevaert

Jan Tinbergen College



St. Elisabeth - Roosendaal

Beker 1.60 hoog.

Deze enorme grote beker/bokaal is gemaakt 
door de heer B. (Bob) Schoenmakers.

De heer Schoenmakers, voormalig loodgieter, 
maakte objecten als dit uit liefhebberij.

De bokaal is in 2003 geplaatst in flats aan de 
van Leeuwenhoeklaan en sinds 2017 is hij te 
bewonderen in woonzorgcomplex
St. Elisabeth.
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B. Schoenmakers - Roosendaal

1985
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Onder: Drie gedenkraamhangers ter gelegenheid van het 
regeringsjubileum in 1938 van Koningin Wilhelmina.

Particulier - Roosendaal



Particulier - Roosendaal

Pijprokendende man in oosterse omgeving. H. Christoffel met kind.

Beide werken zijn aanwezig
in een woning aan de 
Nispensestraat. 

Links:
De pijprokende man heeft
een opvallend nauwkeurige
gezichts afbeelding.

Herkomst beide werken
nog onbekend.
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Particulier - Roosendaal

Rechts: een raamhanger van Joep Nicolas (1957)

Nispensestraat

Onder: vier ramen van Max 
Weiss (1948) 
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Particulier - Roosendaal

De vrouw van de vorige 
bewoner kwam uit Venlo en
had heimwee. 

Om deze reden heeft haar 
man een raam laten plaatsen 
om de herinnering in stand 
te houden.

Stadhuis Venlo
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Particulier - Roosendaal

Het ware Het schoone Het goede

Stationsstraat 1910 + 1950

In het rechterpand zat 
Glashandel Tierolff.  (J. Hurks)

Het linker pand was 
woonhuis/kantoor.

Drie pijlers van de filosofie volgens o.a. Plato.



Basto kunststeen- en betonfabriek - Oudenbosch

Maquette (1970) van de nieuwbouw.

Speldje PV

Werknemers tijdens productie

Met Basto bouwt men veilig

Deze raamhanger
hangt nu in Roosendaal
bij een voormalig
werknemer.

Het raampje hing destijds
in de directiekamer en 
is zeker van voor 1967.
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Particulier - Roosendaal

Raadhuis anno 1775 Raadhuis anno 2000
35



Particulier - Roosendaal

Tullepetaon
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Diverse Glaskunst
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Sommige mensen omschrijven dit ook als kunst.

Voor een ontploffing van een
glascontainer heb je heel
zwaar vuurwerk nodig.
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Einde presentatie.

Wikipedia
Reliwiki
Foto’s Caspar Dingjan
Cor van Nispen
Gerard Kips
Kobie Schouwenaars
Uitgave  St. Lambertuskerk
Vrienden van de Willemstadse Koepelkerk
KNAV – Meertens Instituut
Guust Hermans
Wim van Oorschot
Heemkunde Kring Sprundel
Herman Pitt Pastoor (Em.)
Barbara Priem
Zuster Albertina Egbers
Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale
Jos Vermunt
Pater Bertus van Schaik
Cees Luijsterburg
Simon van Nispen
Jurgen Vermolen 
Bravis Ziekenhuis
Annemiek Punt
Judith en Frans van Oorschot
Metterwoon Vastgoed B.V.
Marinus van Oosterbos
Mevr. Liebau - Tierolff

Bronnen:

West Brabants Archief
Jan Walraven / Loes van Langerak
Sabine Keijzer
Harrie Rutten
Toine Brok
Janine Verster
Jos Smeets
Fam. Van Etten – Wiedemeijer
Sjaak Kools
Miek en Jack Pennings
Fam. Misdorp
Fam. Voets
Fam. Van Paasschen de Bruijn
Alexander en Ronald Weiss
Frans van de Wijngaard
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