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Van de voorzitter
Tweede pinksterdag, 21 mei 2018, was de Kastelendag op het Landgoed Wouwse
Plantage voor onze heemkundekring een groot succes. Dat mede dankzij het geweldig
mooie weer.
Met de inzet van 35 vrijwilligers van onze vereniging en een bezoekersaantal van 1830
volwassenen, mogen we gezamenlijk terugkijken op een geslaagd evenement, een gezellige
drukte en goede sfeer onder de bezoekers.
Even terug in de tijd: Ruim een jaar geleden had ik als voorzitter van de vereniging op
uitnodiging van jonkheer Eric Speeckaert en de rentmeester Peter Overwater twee
besprekingen in het kasteel in Plantage Centrum. Daar hebben we samen de mogelijke aanpak
van dit evenement op hoofdlijnen
doorgesproken
en
ideeën
uitgewisseld.
Op 5 april van dit jaar hebben we
met een kerngroep van drie
personen (Karel Schrooyen en
Kees Bovée waren inmiddels
aangeschoven) een bespreking
gehad met Eric Speeckaert en er
werd besloten het evenement op
tweede pinksterdag te laten
plaatsvinden. Het was dan ook
precies 35 jaar geleden dat de
Foto: BNDeStem, dinsdag 22 mei 2018, John Bas
eerste samenwerking tussen het
Landgoed en ‘De Vierschaer’ plaatsvond met de openstelling van het landgoed voor het publiek
tijdens twee weekenden. De bespreking resulteerde in de openstelling met verkoop op 21 mei
van dit jaar.
Grote toestroom belangstellenden
Dit jaar waren het brandweermuseum en de houtzagerij te bezichtigen en werden rondleidingen
verzorgd. Op het binnenterrein konden de kinderen aan de slag met spelen uit de tijd van hun
opa’s en oma’s. In de loop van de dag passeerden gemotiveerde en belangstellende bezoekers
de entree om vooral een kijkje te kunnen nemen in het kasteel, waarvan slechts de
benedenverdieping voor het eerst in ruim 150 jaar toegankelijk was voor het publiek.
Naast bezichtiging van het gebouw was er ook de mogelijkheid tot aankoop van delen van de
antieke inventaris, bestaande uit onder meer kasten, tafels, stoelen, tapijten, schilderijen,
spiegels en serviesgoed uit de vorige twee eeuwen. Alle artikelen in het kasteel waren al een
jaar geleden getaxeerd en van een verkoopnummer voorzien, zodat men zonder
onderhandeling een keuze kon maken. Bij de voordeur zorgde een ‘portier’ van ‘De Vierschaer’

dat belangstellenden mondjesmaat naar binnen mochten, zodat iedere bezoeker in alle rust een
indruk van het interieur en de bouwstijl tot zich kon laten doordringen.
In iedere ruimte waren bovendien drie vrijwilligers van ‘De Vierschaer’ aanwezig om toezicht te
houden, zodat het geheel vlekkeloos is verlopen. Dit naar alle tevredenheid van de eigenaar
jonkheer Eric Speeckaert, die zelf de financiële kant van de verkochte inventaris afwikkelde aan
het eind van de te volgen route.
Veel belangstelling was er daarna in een lege kamer voor de grote
landkaart aan de wand van het gebied met namen uit vroegere
tijden. Die kaart zal na de restauratie van het gebouw opnieuw een
plaats krijgen.
Daarnaast was er schuin tegenover het kasteel, in de gerenoveerde
schuur van Paul Emsens, een presentatie van minder courante
artikelen uit vervlogen tijden. Deze waren door Eric Speeckaert
vooraf geschonken aan ‘De Vierschaer’ en de opbrengst van de
verkoop zou ten goede komen aan de kas van onze vereniging.
Door inschakeling van mijn goede vriend Ad Nieuwlaat haalde ik
zaterdag op het nippertje, géén taxateur, maar wél een échte
kenner en verzamelaar binnen. Ad kreeg als onbekende door zijn
aanpak heel snel het vertrouwen van de kerngroep en wist in een (te) kort tijdsbestek alle
artikelen die wij aanreikten in een vijftal hoofdcategorieën te sorteren en bij elkaar te zetten.
Verkoop liep als een trein
Door deze aanpak verliep de prijsbepaling per categorie gestructureerd en tijdens de verkoop
gingen de artikelen als warme broodjes bij de bakker de deur uit. Aan het eind van de dag was
nagenoeg alles van eigenaar verwisseld en keken we in een lege schuur en kwam de teller van
de totale verkoop op ruim € 3100. Dat ook tot verbazing van de jonkheer. Daarnaast hadden we
vooraf een overeenkomst gesloten over de verdeling van de entree gelden. Een financiële
opsteker voor de verenigingskas!
Dank
Tot slot wil ik graag dank zeggen aan alle
betrokkenen van deze dag:
1. De 35 vrijwilligers die de dag voor Eric
Speeckaert en ‘De Vierschaer’ tot een
succes maakten. Zij zijn de smeerolie van
een vereniging. Zonder hen geen evenement
en zij zullen te zijner tijd op gepaste manier
worden uitgenodigd voor een gezamenlijke
ontmoeting.
2. De horeca-uitbater ‘De Afspanning’ uit
Heerle met Johan Elst en Richard van
Eekelen waarvan iedere vrijwilliger twee consumptiebonnen kreeg aangeboden en daarnaast
een sponsorbedrag voor de kas van ‘De Vierschaer gerelateerd aan het aantal verkochte
consumpties.
3. De sponsor van de lunchpakketten voor de vrijwilligers dankzij bemiddeling van Frenk
Theuns uit Wouw en leverancier Rolf Hoogkamer van Jumbo Supermarkt Wouw.

4. De bijzonder prettige samenwerking met jonkheer Eric Speeckaert van het landgoed en
rentmeester Mr. Peter Overwater.’
Dankwoord van Eric Speeckaert aan de vrijwilligers
Na de open dag ontvingen we van de heer Eric Speeckaert een mailtje dat we hieronder
afdrukken.
Geachte heer Dingemans,
Doordat ik dinsdag vertrokken ben naar London en pas gisterenavond terug was, kan ik pas nu
jullie hartelijk danken voor het succes van de kasteeldag. Ik ben zeer tevreden dat de
Vierschaar, net zo goed als het landgoed, ‘iets’ heeft kunnen verdienen en ook de 1.830
betalende bezoekers (met de kinderen waarschijnlijk 2.500) hebben van een mooie dag kunnen
genieten.
Mag ik U vragen alle vrijwilligers te bedanken en ik zeg maar tot de volgende keer…. (2020:
125 jaren aanwezigheid van de familie!)
mvg
Eric Speeckaert

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’

AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit:
• Juni 2018 Tijdschrift 2018-2.
• Dinsdag 3 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Dinsdag 17 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Donderdag 19 juli Bestuursvergadering om 19.30 uur.
• Dinsdag 31 juli Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Dinsdag 14 augustus Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Dinsdag 28 augustus Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Dinsdag 11 september Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• Donderdag 20 september Bestuursvergadering.
• Zaterdag 22 september: Vierschaerreis naar België. Zie artikel in deze nieuwsbrief.
• Dinsdag 25 september Heemhuys open van 13.30 tot 16.30 uur.
• September Tijdschrift 2018-3.
• Zondag 28 oktober om 11.uur Lezing over de Wouwse pompen.

Vierschaerexcursie gaat naar Dendermonde
Ook dit jaar gaan we weer in verenigingsverband een excursie maken. Die vindt
plaats op zaterdag 22 september en brengt ons naar het vestingstadje
Dendermonde in België. Dat stadje ligt aan de samenvloeiing van de Dender en
de Schelde. Daarom was het altijd een belangrijk militair knooppunt en dat is
nog steeds te zien.

We vertrekken om 8.30 uur van uit Wouw vanaf het terrein tegenover de Jumbo
aan de Kloosterstraat. Rond kwart vóór 10 uur
arriveren bij het Scheepvaartmuseum in
Baasrode. Daar worden we ontvangen met koffie
en cake. Daarna krijgen we met de uitleg van een
gids een globaal beeld van de scheepsbouw in
Vlaanderen, die pas rond 1980 beëindigd werd.
Ondertussen zien we de collectie met daarbij
ook het symbool van het museum, de
scheepslamp van het type Bostroëneir, die zelfs
Het scheepvaartmuseum in Baasrode
in de zwaarste stormen blijft branden. Het
museum is gevestigd in de prachtige meesterwoning van de vroegere werfeigenaar
Van Damme.
Rond 12.15 uur gaan we op weg naar het
naburige Dendermonde, waar we in ‘Eethuis
Litus’ onthaald zullen worden op een soepje en
koffietafel. Vleeswaar, kaas, wat zoetigheid en
koffie en thee staan voor u gereed.
Na de lunch gaan we met de groep de mooie
Markt op en daar wordt ons gezelschap
gesplitst. Eén groep gaat met een gids naar de De kerk van Dendermonde
Onze-Lieve-Vrouwekerk, een mooi voorbeeld
van Scheldegotiek met een prachtige preekstoel, schilderijen van Antoon van Dyck
en als pronkstuk een romaanse doopvont van Doornikse steen uit de twaalfde eeuw.
De andere groep gaat met een gids naar het Sint-Alexiusbegijnhof, een
pleinbegijnhof uit 1288. Er staan 61 woningen en eentje is er ingericht als
begijnenwoninkje. Het laatste begijntje stierf in 1975, maar er is ook een Museum
voor Volkskunde, waar je kennis maakt met het huishoudelijke, het arbeids- en
ontspanningsleven van vorige generaties.
Na een uur worden beide rondleidingen afgerond en ruilen de groepen van lokaliteit.

Rond 16.00 uur worden beide programmaonderdelen afgesloten en kunt u nog een
tijdje genieten van de mooie Markt van Dendermonde met zijn vele
horecagelegenheden. Ook kunt u een bezoek brengen aan het stadhuis. Dat is gratis,
maar het ernaast staande Belfort vraagt € 2 en daar kunt u dan met een audiogids
in. Het wordt pas in juli geopend. Er mogen
slechts tien personen tegelijk in en dus
was een boeking geen optie voor onze
groep; bovendien moet je 150 steile
traptreden op.
Afhankelijk van het weer, maar uiterlijk
17.30 uur, zullen we weer de bus ingaan,
waarna we rond 18.30 terug zijn in Wouw.
Dit
hele
programma
kan
de
Heemkundevereniging De Vierschaer U
aanbieden voor € 40 voor leden en € 50
De Markt van Dendermonde
voor niet- leden.
Ik verzoek u zich vóór 25 augustus aan te melden. Dat kan door te mailen naar
kbovee@hetnet.nl of mij te bellen op 0165 302 834. Voor de mededelingen over
de betaling krijgen de aangemelde personen dan in de tweede week van september
bericht. In volgorde van aanmelding wordt u genoteerd, want voor de bus geldt:
vol=vol.
Uw organisator

Kees Bovée

Het voorwerp van de maand is .........?
Wat is het nieuwe voorwerp van de maand?
Op de roze kubus in de etalage van het Heemhuys aan de Bergsestraat lag de afgelopen
maand weer een voorwerp. Het was een apparaatje om de punt van een sigaar af te
snijden, zodat het gemakkelijker was voor een roker om de sigaar op te roken.
Waren er vorige keer 40 inzenders, dit keer was
er maar ééntje en dat was Jan Rovers van de
Markt in Wouw. Hij krijgt van ons een exemplaar
van het boek ‘Erfgoed van de Brabander’.
Tot 1 juli ligt er een nieuw voorwerp op de roze
kubus bij de VVV. Op bijgaande foto is te zien
welk voorwerp dat is. Uit de goede inzendingen
trekken we een winnaar en die krijgt een prijsje
van heemkundekring De Vierschaer. Deelnemen
Voorwerp juni
is gratis. U kunt een formulier inleveren in het

Heemhuys, Bergsestraat 1 in Wouw, maar u mag ook per mail reageren op martel6@hetnet.nl.
(tot en met 7 juli)
Tussen 1 juli en 1 augustus ligt er een
ander voorwerp en ook daar kunt u op
reageren. Weet u wat het is? Laat het
dan even weten.

Heemhuys kan (nog)
bezocht worden
Het Heemhuys aan de
Bergsestraat 1 blijft ook de komende
Voorwerp juli
maanden regelmatig open. Niet alle
boeken
en
materialen
zijn
voorhanden, maar wij staan u graag te woord. Wel kunt u voortaan alleen in de middag
terecht van half twee tot half vijf.
WOUW

dinsdag 3 juli
dinsdag 14 augustus
dinsdag 25 september

–

dinsdag 17 juli
dinsdag 31 juli
dinsdag 28 augustus
dinsdag 11september
Steeds van 13.30 tot 16.30 uur

Geef uw mailadres door aan onze secretaris om de nieuwsbrief digitaal
te ontvangen en kosten te besparen voor de vereniging.

Lezing over de Wouwse pompen
Dit jaar staan de hardstenen pompen 250 jaar op de Markt in Wouw. Ter gelegenheid daarvan
worden pompfeesten gehouden. Een onderdeel is een korte lezing over de Wouwse pompen en
de watervoorziening op zondag 28 oktober om elf uur in de zaal van ‘In den Veehandel’.
René Hermans zal de lezing verzorgen en die is gratis toegankelijk. U kunt de datum alvast in
uw agenda noteren.
Tekenaar Eric van der Heijden zal een speciale COLOFON
tekening van de pompen maken en de Wouwse jeugd Nieuwsbrief van heemkundekring
De Vierschaer Wouw
kan zich uitleven op kleurplaten.
ISSN-nummer: 1384-7902
.

Uit de oude doos
De foto in onze vorige nieuwsbrief was gemaakt in de
koelcel van de slagerij van V&D in Roosendaal.
Correspondent René Hermans van Dagblad De Stem
zat daar de ‘Rondjes van René’ te schrijven. De
redactie van de krant reed met een ploeg mee en
verzorgde natuurlijk een uitgebreid verslag. Het was
zo warm dat heil gezocht moest worden op koele
plekken. Tegenwoordig zou je daar niet meer mee
klaarkomen zonder problemen te krijgen met allerlei
keuringsdiensten.
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