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Raadhuisplein 1a Made
genealogie door Ron Boot

Lezing:
Genealogisch onderzoek familie Boot in Geertruidenberg en in Made en verwante
families,
door Ron Boot.
Ron Boot begon ca. 1970 onderzoek naar zijn voorouders in rechte lijn. De jongere
generaties vanaf circa 1800 waren smeden in de Hoeksche waard [Oud-Beijerland,
Numansdorp, Klaaswaal]. De oudere generaties kwamen voor in het Hollandse deel van
Noord-Brabant [Dinteloord, Klundert, Zevenbergen]. De stamreeks kon worden
teruggevonden tot ca. 1500 en de oudste generaties woonden in Geertruidenberg en op
de Made.
Het onderzoek is verbreed naar families Boot met een oorsprong in het gebied tussen
Dordrecht en Antwerpen.
Relaties met het bekende ministerialen-geslacht Boot uit Dordrecht en de Grote Waard
zijn wel denkbaar maar kunnen door gebrek aan bronnen waarschijnlijk niet worden
bewezen.
Ron Boot is Europees specialist Laboratory Animal Medicine en werkte van 1977-2011
als veterinair-microbioloog in het RIVM te Bilthoven en 25 jaar in deeltijd in het
beroepsonderwijs.

Expositie Zuiderwaterlinie in gemeentehuis Drimmelen.
Vanaf dinsdag 12 september tot en met vrijdag 29 september is een expositie over de
Zuiderwaterlinie te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis van Drimmelen.
De tentoonstelling is geopend gedurende de openingstijden van het gemeentehuis:
 Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur.
 Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
 Vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.
 Gedurende elke openbare vergadering in de avonduren.
De toegang is gratis.
De Zuiderwaterlinie is een van de waterlinies waarmee Nederland zich vanaf ca 1700
beschermde tegen aanvallen van vreemde mogendheden.
Meer bekend bij het grote publiek is de Hollandse waterlinie, waarvoor onlangs de status
van Unesco werelderfgoed is aangevraagd.
De Hollandse waterlinie beschermde Holland op de oostflank, de Zuiderwaterlinie
beschermde Holland op de zuidflank.
De vestingstad Geertruidenberg maakte onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie, evenals de
Houtse Linies en de Linie van de Munnikenhof.
Deze Linies waren extra versterkingen op de hogere zandgronden omdat deze niet onder
water gezet konden worden. Menno van Coehoorn vervolmaakte deze linies in een groot
lint van verdedigingswerken dat in Noord-Brabant van Bergen op Zoom naar Grave loopt.
Samen met een aantal inundatiegebieden zijn deze twee Linies de verdediging tussen de
vestingsteden Breda en Geertruidenberg.
In tijden van oorlogsdreiging kon men het gehele gebied van de linies onder water zetten.
De ideale waterdiepte was daarbij ca 40 cm. Te diep voor paard en wagen en te ondiep
voor boten.
In 1830 werd de Zuiderwaterlinie nog versterkt in verband met de Belgische opstand.
Indien een bezoeker vragen heeft of uitleg wil over deze Zuiderwaterlinie dan is Cor
Knoop altijd bereid om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Indien hij zelf daar niet aanwezig is, dan kan men hem tijdens de openingsuren van de
expositie altijd bellen op 06-27204520.

De Klok
In de laatste uitgave van de “De Klok” is in sommige exemplaren in de volgorde van de
bladzijden een fout geconstateerd.
Het betreft de middelste pagina’s .
Degenen die een foutieve “De Klok” hebben ontvangen en een goed exemplaar willen,
kunnen zich via de mail melden bij de secretaris.
U krijgt dan een nieuwe “De Klok” toegestuurd eind september.
Excuses voor het ongemak.

Heemkunde Bibliotheek: nieuwe aanwinsten (IV)
Evenals voorgaande jaren kregen we ook in 2016 verschillende nieuwe boeken voor de
bibliotheek van onze heemkundekring ter beschikking.
We kunnen noemen:
1.Biesbosch onder vuur, oorlogsavonturen, door Rinus Rasenberg, uitg. Bereklauw
Drimmelen.
Het verhaal van zijn film Biesbosch onder vuur wordt in brochurevorm door regisseur
Rasenberg verteld en hier voor de lezer breed met foto’s geïllustreerd.
In het bijzonder voor jongeren bedoelt dit film-draaiboek een eyeopener te zijn over
verzetshelden rond de Biesbosch in de periode eind 1944 – begin 1945. Op alle scholen,
zeker in deze regio, zou dit boekje voor de jeugd aanwezig moeten zijn.
2. Zuiderwaterlinie Noord-Brabant, uitg. Provincie Noord-Brabant, 2016, rijk
geïllustreerde informatie-atlas over de voormalige vestingsteden en restanten van
vestingwerken daar buiten.
Arnoud-Jan Bijsterveld, hoogleraar Cultuur in Brabant en Patrick Timmermans, directeur
Erfgoed Brabant geven uitvoerige beschrijvingen van het gewest Brabant in eeuwen van
oorlog en bezetting; de Zuiderwaterlinie laat zich opdelen in vijf stellingen: van Bergen op
Zoom/Steenbergen, via Willemstad, Breda-Geertruidenberg naar ’s-HertogenboschHeusden om af te sluiten in de stelling Grave-Ravenstein. De 5 stellingen met forten,
linies en verdedigingswerken met het omliggende zwaarbeproefde Brabantse land krijgen
ruime aandacht.
3. Het Groot Mays Historisch boek, gebeurtenissen en geschiedenis, 1319-2016,
door Bart H.A.M. Mureau, uitg. in eigen beheer, 2016.
In dit fraaie boekwerk werd door heemkundige Bart Mureau een groot aantal historische
verhalen en anekdotes samengebracht. Het is het derde boek (andermaal 500 bladzijden)
met vertellingen en wetenswaardigheden over Made, Drimmelen en omgeving. Meer dan
100 onderwerpen worden, veelal ruim gedetailleerd, ten tonele gebracht. Ontelbare uren
heeft Mureau besteed aan het verzamelen van alle gegevens, die bij de lezers
ongetwijfeld dierbare en soms dramatische herinneringen doen herleven.
4. Terug in de tijd, Een terugblik op de Tweede Wereldoorlog voor zonen van
Poolse bevrijders, door Bas Zijlmans, uitg. ELBA Geertruidenberg, 2016.
Speciaal voor geïnteresseerden in detailgegevens van de acties van de Poolse bevrijders
van onze regio in het najaar van 1944 heeft Bas Zijlmans alle beschikbare informatie in
een nieuw boek samengebracht. In ca. 50 bladzijden beschrijft hij bijna van uur tot uur de
Poolse opmars en strijd in Noord-West Brabant. Het blijft interessant en herkenbaar te
lezen hoeveel moed en inspanning het de Poolse militairen heeft gekost om uiteindelijk

Den Hout, Made, Terheijden, Wagenberg, Drimmelen en Geertruidenberg te bevrijden.
Dat gebeurde op zaterdag 4 en zondag 5 november 1944. Het nieuwe boek van Bas
Zijlmans vormt hiervoor een blijvende herinnering. Vele, niet eerder gepubliceerde foto’s
en overzichtskaarten completeren het geheel.
5. Schippers en Schepen in de gemeente Drimmelen, vanaf 1880 – 1938, door
Wijnand van Gils, particuliere verzameling in ringband, 2016/2017.
De samensteller van deze inventarisatie heeft in registers en archieven ontelbare uren
naspeuringen gedaan naar schippersfamilies en hun schepen uit de in 1997 gevormde
gemeente Drimmelen gedurende de beschreven periode. Als schipper was hij uiteraard
zelf volledig in dit onderwerp ingevoerd, maar toch heeft hij hiermee een geweldig karwei
volbracht. Met zoveel mogelijk foto’s is de verzameling nog interessanter geworden.
Onze belangstelling gaat natuurlijk speciaal uit naar de verzamelde gegevens van
schippers en schepen uit Made en Drimmelen. Voor Made gaat het om ca. 83 bladzijden
documentatie-materiaal en voor het dorp Drimmelen om ca. 25 bladzijden.
Het boek is nog temeer interessant en heemkundig van betekenis nu het aantal
plaatselijke schippers en schepen uit Made en Drimmelen de laatste jaren drastisch is
teruggelopen. Voor nu en voor de verdere toekomst wordt door Wijnand de historie van
een belangrijke bedrijfstak op deze wijze vastgelegd. Bijna 850 schepen worden in dit
boekwerk beschreven.

N.B. Leden van de Heemkundekring Made en Drimmelen kunnen op aanvraag bij de
Werkgroep Bibliotheek de boeken gratis voor bepaalde tijd ter lezing/inzage krijgen.

Open Monumentendag,10 september 2017

BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI was het thema van de landelijke Open
Monumentendag 2017.
Voor de Heemkundekring Made en Drimmelen lag het dan ook voor de hand om de
eigenaar van een van de mooiste en authentiekste boerderijen in het dorp te vragen zijn
juweeltje open te stellen voor belangstellenden.

Die eigenaar van deze boerderij is Fred de Heijde: een van de oprichters van de
vereniging en in het verleden ook enkele jaren bestuurslid.
Ruim 300 mensen kwamen tussen 11 uur een 16.30 uur naar de boerderij in de
Watertorenstraat.
Zij werden ontvangen door het bestuur en kregen koffie met een koekje.
Fred nam de bezoekers in groepen van 10, 12 personen mee naar binnen en vertelde
veel bijzonderheden van de boerderij en de omgeving.
Fred kocht de boerderij ongeveer vijftien jaar geleden en toen stond alleen het oude
woongedeelte er nog. Fred besloot het woongedeelte te restaureren en het
oorspronkelijke bedrijfsgedeelte (zonder Vlaamse schuur) te herbouwen aan de hand van
nog bestaande foto’s die uit het midden van de vorige eeuw dateren.

Nu staat er een woonboerderij waarvan het exterieur nagenoeg overeenkomt met de
toenmalige boerderij.
Het fraaie bovenlicht boven de toegangsdeur en de hoge linkerzijgevel stralen grandeur
naar de omgeving uit. Het interieur van het vroegere woongedeelte kent nog tal van
authentieke onderdelen.
Fred vertelde met verve hoe hij te werk was gegaan en de omstanders voelden dat hij
met liefde over zijn boerderij en werkzaamheden sprak.
Het gehele complex heeft na de restauratie en herbouw het sobere karakter, dat zo
kenmerkend is voor de historische boerderij, behouden.
Mensen die kwamen en moesten wachten, werden vermaakt door Walter van Vuuren, die
met zijn accordeon de mooiste melodieën ten gehore bracht.
In de wei werd op ouderwetse wijze paling gerookt.
De Heemkundekring wil Fred bedanken voor de grandioze middag die hij ons en de
bezoekers heeft bezorgd.

Reis naar Schoonhoven:
23 september vertrekken wij met een volle bus naar Schoonhoven. De inschrijvingen
liepen zo voorspoedig dat wij voor het eerst een wachtlijst aan moesten maken.
Wij rekenen erop dat de weergoden ons goed gezind zijn.

Cursus genealogie:
Op 12 oktober gaat de cursus van start in de bibliotheek.
Onder leiding van de heer Roelvink zullen de cursisten informatie krijgen op welke manier
zij hun verleden naar het heden kunnen vertalen. De cursus zit vol.

