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Op 5 november 1268 werd ‘Rosendale’ voor het eerst genoemd in een akte

Ooh’s en aah’s bij onthulling van
D’Ouwe Sok op 750ste verjaardag
Het hele jaar viert Roosendaal
zijn 750-jarig bestaan, maar gis-
teren was officieel dé dag. Op 5
november 1268 werd voor het
eerst in een akte ‘Rosendale’ ge-
noemd.

Alfred de Bruin
Roosendaal 

D’Ouwe Sok, het kunstwerk voor
het 750-jarig jubileum van Roosen-
daal, werd gistermiddag onthuld
door burgemeester Jacques Niede-
rer en voorzitter van de stichting
Roosendaal 750 jaar Cor Verbogt.
Ze deden dat samen met de jongste
en oudste jarige uit Roosendaal  op
een mooie plek  in het Emile van
Loonpark. 
De grote sok is door kunstenaars
Léon Vermunt en Ruben van de
Ven gemaakt uit de driehoeken die
door Roosendalers zijn aangele-
verd. In het werk worden histori-
sche spullen  opgeslagen. Over vijf-
tig jaar worden ze  weer tevoor-
schijn gehaald. Roosendalers kun-
nen daarvoor nog spullen in een
doos inleveren bij de VVV. 

Vermunt en Van de Ven hadden
het kunstwerk vorige week in
slecht weer met veel regen op de
sokkel geplaatst. Ze zijn erg tevre-
den over de eerste enthousiaste re-
acties na de onthulling. 
,,We zijn blij met hoe de Sok eruit
ziet en nu op een prachtige plek in
het park staat. De eerste reacties van
alle mensen die hebben meege-
werkt, zijn erg lovend. De ooh’s en
aah’s waren aan alle kanten te ho-
ren. Op de sokkel komt nog een pla-
quette met degenen die het moge-
lijk hebben gemaakt. Als het goed
is, komt er nog een beukenhaag
rond D’Ouwe Sok te staan. En we
hopen op verlichting”, vertellen
Vermunt en Van de Ven.

Capsule
In het kunstwerk is een tijdscap-
sule verwerkt, waarin inwoners
nog allerlei historische artikelen  in
kunnen stoppen. Over vijftig jaar
gaat D’Ouwe Sok opnieuw open.  
Heel veel Roosendalers waren op
de onthulling in het park afgeko-
men. De meesten waren heel be-
nieuwd waar hun driehoekje op het

beeld terecht was gekomen.
Speciaal voor ouderen was er gis-
termiddag in De Kring een theater-
voorstelling, georganiseerd door
Stichting Roosendaal 750 jaar en
zorginstelling Groenhuysen. Onder

de naam ’t Roosendaals Uurke was
er onder meer een optreden door
het IQ Aarmoei-nieke, waarbij alle
aanwezigen in de volle zaal massaal
meezongen. 
Stadsarchivaris Joss Hopstaken

vertelde de ouderen over de lange
geschiedenis van hun stad. De
Stichting Roosendaal 750 Jaar
vierde in het Raadhuis de verjaar-
dag van de stad met alle inwoners
van de gemeente Roosendaal die
ook op deze dag jarig waren. De 57
jarigen die zich hadden aangemeld,
werden voor de onthulling in het
raadhuis in het zonnetje gezet en
op het bordes door een grote band
toegespeeld.

Carnavalsband
De Roosendaalse jarigen liepen
daarna onder begeleiding van de
carnavalsband naar de onthulling.
Pieter Hasselton, gisteren zestig
jaar geworden, kan zich het ‘zeven-
honderdjarig jubileum nog herin-
neren. 
,,Het was toen niet zo’n groot
feest als tegenwoordig. Ik weet wel
dat de kranten in 1968 met speciale
bijlages kwamen. Die bewaar ik
nog steeds. Ik hoop het jubileum
over 50 jaar ook weer mee te maken.
Dan ben ik 110 jaar, dat moet toch
mogelijk zijn”, aldus Pieter Hassel-
ton.

� Burgemeester Niederer en Cor Verbogt onthullen het kunstwerk D’Ouwe Sok samen met de jongste en oudste jarige. FOTO’S PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

� Maar liefst 57 inwoners vierden hun verjaardag op dezelfde dag
als de stad Roosendaal.


