
 

 

 

 

Voorwoord 
 

Beste leden van ‘De Vierschaer’. 
 

In Memoriam 
Onlangs bereikte ons het droevige bericht van 
het overlijden van ons oud-bestuurslid Frans 
Schuurbiers op 85 jarige leeftijd. Frans was er 
altijd voor velen. Wij wensen zijn vrouw Lies en 
de kinderen hierbij veel sterkte in de komende 
tijd.  
In het septembernummer van ons tijdschrift 
zullen we dieper ingaan op de verdienste van 
Frans voor onze vereniging. 
 

‘Zicht op Uitzicht’ 
Zo de vooruitzichten nu laten zien is er eindelijk weer `Zicht op Uitzicht`! Dat 
betekent dat, zodra de omstandigheden het toelaten, ‘De Vierschaer’ na 1,5 jaar 
haar activiteiten weer verantwoord probeert op te starten. We hebben u gemist en 
zien weer uit naar de toekomst en een persoonlijk contact. 
 

Huisvesting 
Bekend gezegde: ‘Als de nood het hoogst is, is de redding nabij!’                                                                                                    
Na achttien jaar gratis gebruik van ‘De Kapel’ van de gemeente Wouw moesten 
we in 2012 het veld ruimen, vanwege de verkoop van het gebouw door de 
gemeente Roosendaal aan SDW. Telkens hebben we op vreedzame wijze 
gezocht naar vervangende ruimten. Hierdoor begon een ‘zwerftocht’ van negen 
jaar kris kras door Wouw van de ene locatie naar de andere en moest telkens een 
beroep worden gedaan op een vaste kern van vrijwilligers om de verhuizingen 
mogelijk te maken. We voelden ons net een ‘Reizend Volkstheater’! 
Dat resulteerde half mei in een ware explosie aan reacties, na vragen van de VLP 
aan het college en artikelen in de media o.a. de voorpagina van BNDeStem, toen 
we letterlijk en figuurlijk op straat stonden en ‘onze coronatijd’ nog jaren zou 
kunnen voortduren. Bijna veertig jaar onderzoek, verzamelen, registreren, 
bewaren en veilig stellen van cultuur-historisch erfgoed van de voormalige 
gemeente Wouw kwam op straat te staan. Onderhandelingen met de gemeente 
mislukten en werden door ambtenaren publiekelijk afgedaan met: ,,Wij kunnen 
niets voor jullie betekenen!” Dan vraag je je toch meteen af: ,,Is dat nu de 
waardering van de gemeente Roosendaal voor veertig jaar heemkunde van ‘De 
Vierschaer’ uit Wouw?” 
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Denk alleen maar aan het zeer actuele project van Stichting Kasteel van Wouw’ 
voortgekomen uit ‘De Vierschaer’! Blijkbaar moet er toch eerst flink aan de boom 
geschud worden voor de vruchten vallen! Op datzelfde moment nam Maurice 
Broeren van Café-Zalen Donkenhof, contact met mij op voor een gesprek om tot 
een stabiele oplossing proberen te komen naar de toekomst. Samen met René 
Hermans, de beheerder van onze inventaris, hebben we een bezoek gebracht bij 
Maurice en op hoofdlijnen zakelijke afspraken gemaakt. Wij gaan gebruik maken 
van de voormalige schutterij. Het horecagedeelte voor bijeenkomsten en 
presentaties en het achterste gedeelte voor permanente opslag van het 
kwetsbare gedeelte van onze inventaris. 
De geschiedenis herhaalt zich! Begonnen in Donkenhof in september 1982 tijdens 
het 750–jarig bestaan van Wouw, zijn we nu na bijna veertig jaar terug op de plek 
waar we vandaan gekomen zijn en we hopen op een zeer prettige samenwerking 
in de toekomst. 
 

André Dingemans, voorzitter Hkk. ‘De Vierschaer’  
 

AGENDA 
 

De agenda voor de komende maanden ziet er als volgt uit: 
• Zodra het kan een jaarvergadering met de Vierschaerquiz 
• Zodra het mogelijk is een vrijwilligersbijeenkomst als dank voor het vele werk in de 

afgelopen twee jaar. 
• Als er een mogelijkheid is een boeken- en platenmarkt. 
• Zaterdag 28 augustus. Jaarlijkse Vierschaerreis. Zie verderop in deze nieuwsbrief. 
• September tijdschrift 3 van 2021. 
• Regionale Heemquiz in november (afhankelijk van de coronaontwikkeling) 
• December tijdschrift 4 van 2021. 
• Maart 2022. Eerste tijdschrift van het jubileumjaar. In september 2022 bestaat de 

Vierschaer 40 jaar! 
 

Heemhuys is verleden tijd, maar informatie is altijd te krijgen 
 
In 2020 en 2021 was het Heemhuys meer niet dan wel open. Begin dit jaar zijn de drie 
kasten en de fotocollectie verhuisd naar een tijdelijke opslag. In april liet Mariëtte 
Gonzales weten dat ze de VVV-ruimte en haar winkel anders in wil richten en toen is in 
gezamenlijk overleg besloten om voortaan geen Heemhuys meer aan te houden in het 
pand Bergsestraat 1. 
Maar u kunt natuurlijk altijd nog informatie vragen over de fotocollectie, het 
genealogiebestand of andere zaken. Dat kan via de website van de vereniging, het 
mailadres van de secretaris of via René Hermans of Frank Schijven. In de colofon vindt 
u adresgegevens, mailadressen en telefoonnummers. 
 

De Vierschaer op 28 augustus op reis 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld, zal dit uitstapje 
plaatsvinden op zaterdag 28 augustus van 8.30 uur tot ongeveer 



18.00 uur. Al maanden geleden heb ik een optie op een bus genomen 
voor die datum, omdat alle excursies dit jaar zijn verplaatst van mei 
naar september en bussen moeilijk te boeken zijn. 

Ik dacht dat de corona tegen die tijd wel verslagen zou zijn, maar dat valt 
tegen. Musea zijn dan ook nog zeer huiverig om boekingen te plaatsen. Toch 
moeten we vooruit kijken. We gaan dit jaar (indien mogelijk) naar Westerlo. 
Daar staat de Abdij van Tongerlo en al vanaf 1130 leven hier Norbertijnen. Er 
zijn dan ook vele gebouwen uit de verschillende tijden te zien: Romaanse 
invloeden uit de 14e eeuw en de Gotische bovenbouw uit de 16e eeuw. Het 
Abtshuis is van 1726 en de grote Onze-Lieve-Vrouwekerk met de neogotische 
stijl is van 1852. 
In de middag wordt een rondleiding gegeven in de Abdij en daarbij zal ook een 
bezoek worden gebracht aan het Da Vincimuseum, waar een replica van het 
Laatste Avondmaal als schilderij is te bewonderen. Het doek van 4,5 bij 9 
meter is de meest getrouwe weergave (in de wereld) van de muurschildering 
van Leonardo da Vinci in Milaan, het fresco dat nu in verval is. Mogelijk dat we 
een rondleiding krijgen van een oud-inwoner van Wouwse Plantage: Kees van 

Heijst. 
In de ochtend gaan we 
waarschijnlijk naar het 
kasteel van Jeanne de 
Merode. Deze familie 
heeft een zeer belang-
rijke rol gespeeld in 
Westerlo en dit kasteel in 
neogotische stijl is in 1911 
gebouwd door gravin 
Jeanne. Na haar dood in 

De Abdij van Tongerlo 

Kasteel De Merode 



1944 werd het een rusthuis voor priesters tot de gemeente het gebouw in 
1972 kocht. Sindsdien is dit het gemeentehuis, indrukwekkend met een park 
eromheen. Ook dit gebouw gaan we bekijken. 
Dit zijn de summiere gegevens, die ik u nu (half juni) kan geven. De lunch 
boeken is nog niet mogelijk, maar zal geen probleem zijn. Na afloop van het 
programma rond 15.30 uur is er gelegenheid om Westerlo te bekijken of een 
terrasje te pakken.  
Wat de excursie gaat kosten, is nog niet vast te stellen, maar maximaal 40 
euro per persoon. Alles is onder voorbehoud en in optie, zodat een annulering 
van het geheel mogelijk is. 
Als u interesse hebt, kunt u zich aanmelden voor deze excursie. U kunt dat 
doen bij kbovee@hetnet.nl of telefonisch 0165 30 28 34 (daar kunt u 
inspreken). Om enig idee over de deelname te krijgen, verzoek ik u dat te 
doen vóór 15 juli as. Daarna neem ik met de aangemelde personen contact op 
over de verdere gang van zaken. 
 
Uw organisator 
Kees Bovee  
 

Boeken- en platenmarkt zodra het kan! 
 

Onze boeken- en platencollectie staat tijdelijk opgeslagen in een loods, maar 
zodra het kan, willen we een boeken- en platenmarkt houden. Dat gaat dan 
gebeuren op het terrein van café-zalen Donkenhof aan de Roosendaalsestraat 61 
in Wouw. 
Bij goed weer buiten en bij minder goed weer in de schutterij. Inmiddels hebben we weer 
veel nieuwe boeken en platen, maar op dit moment is er een opnamestop, omdat we 
niets meer kwijt kunnen.  
Naast platen hebben we ook enorm veel cd’s en films in de aanbieding. En enkele 
dozen met boeken over Wouw en de dorpen en steden in de regio. Zeker iets voor 
mensen die interesse hebben in de geschiedenis van de regio. Wij houden u op de 
hoogte en kijk ook regelmatig in de dag- en weekbladen over het wel of niet doorgaan! 

 
Virtuele rondleiding nog steeds te bekijken 

 

Het is nog steeds mogelijk om de virtuele wandeling door het dorp Wouw te bekijken. De 
zes delen staan op onze website www.de-vierschaer-wouw.nl. Daarnaast zijn ze te 
vinden op de Facebookpagina Oud-Wouw, Heerle, Moerstraten, Wouwse Plantage. De 
zes delen duren vijftien minuten per keer en zijn geheel gratis te bekijken. 
De bedoeling is dat ook de dorpen Moerstraten, Heerle en Wouwse Plantage aan de 
beurt komen en een special over het Kasteel van Wouw. 
 

http://www.de-vierschaer-wouw.nl/


Vierschaer raakt ‘verhuismoe’ 
 
De vrijwilligers en het bestuur van onze heemkundekring beginnen aardig 
‘verhuismoe’ te worden. Na de verhuizing van al onze spullen van de 
Geerhoek naar de bovenverdieping van het Univégebouw stond vier 
maanden later opnieuw een verhuizing op het programma. Geheel 
onverwacht trouwens, moesten we weer vertrekken bij Univé. Vóór 1 april 
moest het gebouw door ons leeg opgeleverd worden in opdracht van de 
gemeente. 

Vrijwilligers werden gezocht en 
met de aanhanger en de auto 
van onze voorzitter werd alles 
weer verhuisd. De boeken en 
platen gingen naar een 
boerenschuur en daar werden 
ook de houten en stalen kasten 
heen gebracht. 
De rest van onze spullen, 
waaronder de bibliotheek, de 
voorraad tijdschriften, 
schilderijen, schoolplaten en 
prenten gingen naar 
verhuurbedrijf De Groot aan de 
Donkenweg, waar we 
opslagruimte konden huren. 

Via de pers, raadsvragen van Eric de Regt en de regionale TV werd vervolgens 
aandacht gevraagd voor de problemen van onze vereniging. En er kwam reactie! Jan 
Brouwers van De Schalm in Heerle bood onderdak aan op de bovenverdieping van het 
kerkgebouw en Maurice Broeren bood onderdak aan in de schutterij achter café-zalen 
Donkenhof. Een mooie ruimte en met de mogelijkheid om er ook een boeken- en 
platenmarkt te houden, terwijl vergaderingen en lezingen in de zalenruimte mogelijk is. 
In overleg werd besloten om toch in Wouw te blijven, maar we willen in Heerle weer wel 
met een kraam staan als zich de gelegenheid voordoet en natuurlijk willen we in het 
dorpshuis graag een keer een lezing geven over het dorp. 
Waarschijnlijk nog in juni gaat die verhuizing plaatsvinden en hopelijk is dat de laatste 
keer voor de komende tien jaar! 
 

Nieuwe beheerder bidprentjescollectie 
 
Zoals we in de vorige nieuwbrief lieten weten is het beheer en onderhoud 
van de bidprentjescollectie overgenomen door Frank Schijven. De collectie 
werd ooit begonnen door Cees Cuperus die hem uitbreidde tot enkele 
tienduizenden exemplaren. Later nam zijn vrouw Annelies het beheer over 
en werd de collectie aan de Vierschaer geschonken. 

Ik heb mijn wagen volgeladen… 



Voor Annelies werd het wat te veel en ze heeft haar taak nu overgedragen 
aan Frank Schijven. De collectie verhuist op korte termijn naar de ruimte bij 
Donkenhof en dan kan Frank weer verder met de opbouw en de collectie, want 
bijna dagelijks komen er nieuwe prentjes bij. De bedoeling is dat binnenkort 
ook de lijst op de website van onze vereniging wordt uitgebreid met de 
nieuwste aanwinsten. 

Natuurlijk zijn ook nieuwe 
prentjes van harte welkom. 
U kunt die afgeven op 
Klinkert 6 of Martel 6 in 
Wouw of bij onze 
vertegenwoordigers in de 
kerkdorpen: Piet Meul in 
Wouw en Jan Verbogt in 
Moerstraten. 
Ook bij de VVV in de 
Bergsestraat 1 mag u de 
prentjes afgeven. 
Onlangs kregen we 

prentjes van de familie Goderie. Het ging onder meer om Johannes Leonardus 
Adrianus Goderie, kandidaat-notaris in Roosendaal. Zoals bij meer families in 
gebruik werd er een prentje gemaakt met een algemene voorzijde en een 
kleinere oplage met een foto van de overledene. 
 

Opgraving Roosendaalsestraat 
 

Onlangs is het pand 
Roosendaalsestraat 

18, waar vroeger de 
groentewinkel van 
de familie Van 
Tiggelen gevestigd 
was, afgebroken. In 
een volgend tijd-

schrift van onze vereniging willen we een artikel 
wijden aan deze opgraving. Er werd een waterkelder 
gevonden en een waterput. Archeoloog Marco 
Vermunt heeft toegezegd om een artikel te wijden 
aan deze opgraving in een volgend tijdschrift. 
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