NIEUWSBRIEF
Januari 2018 –jaargang 21 nummer 1
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 0162-683323
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Uitnodiging voor de lezing
op
om
waar
onderwerp
door

31 januari
20.00 uur
Hotel-Partycentrum ‘t Trefpunt
Raadhuisplein 1a Made
molens
Louw Eijben

Molen in Made: Hoop doet Leven
W I N D M O L E N S D E A A N J A G E R S VA N O N Z E
W E LV A A R T D O O R D E E E U W E N H E E N : D O O R
LOUW EIJBEN.
De molen die hiernaast staat afgebeeld zal u bekend voorkomen.
Maar niet alleen vlak bij die grote supermarkt in Made staat een
molen. Op soms de meest verrassende plaatsen in onze gemeente
treffen we nog molens aan. Made kent zelfs nog een Molenplein.
Daar is de molen dan wel al weer meer dan honderd jaar
verdwenen. Waar staan of stonden al die molens? Waar dienden
ze voor? Waarvoor worden ze nu nog gebruikt? Hobbymolenaar en molenkenner Louw
Eijben uit Lage Zwaluwe komt ons hier woensdagavond 31 januari antwoord op geven.
Gedurende de lezing zal men terug gevoerd worden naar het begin van het
windmolentijdperk. Waar kwamen de windmolens vandaan en hoe zijn ze in Europa en in
ons land terecht gekomen? De ontwikkeling van de windmolen zal besproken worden.
Een aantal windmolens zullen in detail behandeld worden waaronder de korenmolen, de
poldermolen en de houtzaagmolen. Uiteraard zullen een aantal bestaande en verdwenen
windmolens in de gemeente Drimmelen de revue passeren.
Wat hebben de molens voor ons land betekend? Ons land zou de vorm zoals wij die nu
kennen niet hebben gehad als wij niet over de windmolen hadden kunnen beschikken. De
industrialisatie van ons land heeft een grote vlucht genomen door de windmolen. De
huidige industriegebieden, werkgelegenheid en welvaart zijn daar het resultaat van. De
windmolen ging het verliezen van de gas- diesel- en elektromotor tijdens en de industriële
revolutie.
Ze zijn echter in een geheel andere gedaante weer helemaal terug. Elektriciteit kan ermee
worden opgewekt zonder dat dit ons fossiele brandstof kost. Toch is niet iedereen hier
weer blij mee. Er zijn voor- en tegenstanders van het plaatsen van torenhoge windmolens

in de polder. Zijn de tegenstanders van windmolens op een bepaalde plaats “de Don
Quichot’s van deze tijd”, of zal men zegevieren als “Ivanhoe”, als de overheid naar hun
argumentatie luistert? De lezing van Louw zal u zeker helpen een nog gefundeerdere
mening over dit onderwerp te helpen vormen.

Website-adres: www.heemkundekring-made-en-drimmelen.nl vernieuwd.
Van een heemkundekring bent u misschien gewend dat zij steeds naar het verleden kijkt.
Onze vereniging houdt zich daar zeker ook mee bezig, maar staat ook met beide benen in
de huidige samenleving.
Waar wij nog maar twintig jaar geleden leden en belangstellenden informeerden via
gestencilde briefjes, gebeurt dit nu grotendeels digitaal.
Een communicatievorm waarin we ook bij willen blijven. Heemkundekring Made en
Drimmelen heeft daarom de website vernieuwd.
Hier boven vindt u het nieuwe websiteadres. Sinds eind december 2016, een jaar geleden
dus, is de nieuwe website online en biedt de bezoeker een duidelijk overzicht van de
doelstellingen, komende activiteiten, verslagen, werkgroepen en allerlei andere
informatie.
Als u de website opent, komt u op de homepagina; daar vindt u een beknopt overzicht
van aankomende activiteiten zoals lezingen, speciale acties, excursies en presentaties.
Van onze eigen heemkundekring, maar ook van andere heemkundekringen en
erfgoedverenigingen uit dorpen in onze omgeving.
Via een “lees meer”-knop wordt u meteen naar een uitgebreider informatieoverzicht van
dat nieuwsbericht gebracht.
Bovenaan de homepagina ziet u ook een fotobeeld.
De steeds wisselende foto’s worden geregeld aangepast aan activiteiten die wij
ondernamen. Zeker het bekijken waard als u aan één van die activiteiten hebt
deelgenomen.
Direct onder de fotowisselbeelden vindt u de diverse rubrieken waar alle informatie te
halen is van en over heemkundekring Made en Drimmelen. In de laatste rubriek “links”
vindt u snelkoppelingen naar diverse interessante websites waar u informatie kunt vinden
over aan heemkunde gerelateerde onderwerpen.
Neemt u gerust een kijkje op onze nieuwe website en vooral: kom regelmatig terug kijken.
Op deze manier krijgt de website een steeds belangrijkere functie als informatiekanaal
naar alle leden en belangstellenden.
Bijkomend voordeel is dat het aantal verzendingen op papier of per post van
Nieuwsbrieven vermindert.
In de toekomst streven wij ernaar de leden via een mail te verwittigen dat er weer een
nieuwe Nieuwsbrief op de website staat.
Via een link wordt u dan automatisch doorgeschakeld naar de laatste
verenigingsnieuwtjes.
Als er nieuwe activiteiten zijn dan komen die op de website te staan.
Nieuwe activiteiten dienen zich soms vaker aan dan de verschijning van de Nieuwsbrief.
Door regelmatig op de website te kijken blijft u zodoende veel beter op de hoogte van wat
er aan activiteiten gepland staat en wanneer en waar die plaats gaan vinden.
Indien er werkgroepen of activiteiten zijn die uw interesse opwekken, neem dan contact
op; de contactmogelijkheden staan natuurlijk ook op de website.
Heemkundekring Made en Drimmelen streeft er naar meer mensen te betrekken bij
werkgroepen en activiteiten die zij interessant en leuk vinden.
Dus nogmaals, maak regelmatig gebruik van de nieuwe website van heemkundekring
Made en Drimmelen.
U bent en blijft dan op de hoogte en onze website krijgt zodoende meer en meer een
invulling als informatiebron voor aankomende activiteiten.
Een belangrijke bedoeling van het vernieuwen van de website van heemkundekring Made
en Drimmelen.

Heemkunde Bibliotheek: nieuwe aanwinsten (V)
Evenals voorgaande jaren kregen we ook in 2017 verschillende nieuwe boeken voor de
bibliotheek van onze heemkundekring ter beschikking.
We kunnen noemen:
1.Post in de Biesbosch, van Maltha, Moordplaat, De Dood en Vischplaat naar 4924
AA, door Kees Schuller Wzn, uitg. in eigen beheer, 2017.
De Postbezorging vanuit Drimmelen in De Biesbosch werd pas in 1896 door het landelijke
PTT-bedrijf geregeld. Sinds die tijd wordt deze service per boot door deskundige en in het
Biesboschgebied bekende PTT-medewerkers uitgevoerd, landelijk gezien een unieke (en
door de geringe omzet van poststukken relatief erg kostbare en onrendabele)
dienstverlening.
Kees Schuller Wzn. uit Drimmelen heeft een complete historische reconstructie gemaakt
en in boekvorm laten verschijnen, een karwei dat algemene bewondering verdient. Zijn
verhaal laat vele postbezorgers bij hun bijzonder werk herleven en biedt door de talrijke
illustraties een rijk beeld van romantische, maar ook vaak moeilijke Biesbosch
omstandigheden. Een boeiende geschiedenis, fraai uitgegeven en verteld door een
rasechte Drimmelenaar met kennis van zaken. Kees Schuller hield op 5 april2017 voor
onze Heemkundekring over dit onderwerp een drukbezochte lezing.
2. Tijs Peele, verzetsstrijder, duiker en baggeraar, door Dr. Ada Peele, uitg. in eigen
beheer, 2017.
In De KLOK van 2015 en 2016 heeft Ada Peele in 4 uitvoerige artikelen de activiteiten van
haar vader, Tijs Peele, gedurende de oorlogsjaren beschreven. Hij was toen met name in
de Biesbosch en Drimmelen als verzetsstrijder doende als lid van de Commando Groep
Biesbosch; hij stelde onder meer in het risicovolle werk van de Biesbosch crossings zijn
leven in de waagschaal. Met aanvullende informatie over zijn jeugdjaren en zijn werk
daarna als duiker bij de Kon. Marine en later als machinist-baggeraar bij de Fa. Volker
heeft zij nu zijn complete levensverhaal te boek gesteld. Honderden foto’s dienen daarbij
als illustratie.
3. Naer de rechte conste der geometrie,
Vijf eeuwen landmeetkundige activiteiten langs de middeleeuwse Maas in de Biesbosch,
door Jan Blaas en Leen Rietveld, Oosterhout/Dordrecht 2017, uitg. in eigen beheer.
De geschiedenis van de Biesbosch in de visie van 2 landmeters. Zij vertellen het wel en
wee van hun collega’s door de eeuwen heen rond de molenstenen en bolbakens. Dat
leverde prachtige kaarten op van de oude Biesbosch en omgeving in de afgelopen 5
eeuwen, in het bijzonder gaat het daarbij om de loop van de rivier de Maas voor 1421.

4. De Nieuwe Biesbosch,
Van polderland naar waterland, door Thomas van der Es en Stef den Ridder, KNNV
Uitgeverij, 2017.
De boswachter van de Biesbosch, Thomas van der Es, publiceert regelmatig in o.a. De
Stem over zijn werk. Hij heeft nu samen met illustrator Stef den Ridder de ontwikkelingen
van de laatste 20 jaar in het Biesboschlandschap beschreven in dit fraaie boekje.
Uiteraard krijgt de bever ruime aandacht, maar ook vele andere nieuwkomers in de flora
en fauna komen aan bod. Zo wordt de zeearend verwelkomd en sedert dit jaar heeft de

visarend zich daar succesvol bijgevoegd. De leefomstandigheden in de Biesbosch zijn
gunstig en er is ruimte voldoende voor uitbreiding. De verwachting van de boswachter is
dat binnen afzienbare tijd ook bijv. de otter, de zalm en de steur zich hier weer zullen
vestigen. De mogelijkheden om de rijke Biesbosch natuur te bewonderen zijn de laatste
jaren geweldig toegenomen en dat niet enkel met bootjes of kano’s maar ook langs
kilometerslange fiets- en wandelroutes.
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.

Terugblik lezing Breda spoort:
Voor een volledig verslag: zie onze website

Terugblik Kerstmarkt
Wij kunnen terugkijken op een erg succesvolle kerstmarkt.
Het bezoekersaantal was bevredigend en er waren lovende woorden over de inzet van de
Heemkundekring.
De presentatie van ons religieuze erfgoed viel goed in de smaak.
Het was een erg sfeervolle middag met zang en mooie verhalen.

Jubileumjaar 2018
Misschien heeft u al op onze website gelezen dat de Heemkundekring dit jaar 20 jaar
bestaat.
Het bestuur is er nog volop mee bezig maar het wordt een jaar vol activiteiten.
De eerste activiteit is een bijzondere lezing door een bijzondere schrijver.
28 maart is de datum die u echt vrij moet houden.
Wij brengen u tijdig, via de website maar ook via de nieuwsbrief, op de hoogte van onze
verdere plannen.

Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven…
Dringende oproep BHIC: Help ons alsjeblieft en geef iedere Brabantse gesneuvelde een
gezicht en een verhaal

De twintigjarige Pierre van Boxtel uit Kaatsheuvel trad tijdens de Tweede Wereldoorlog in
dienst bij de Britse Royal Air Force. Maar op 28 oktober 1941 sloeg het noodlot toe, zijn
toestel werd geraakt, vloog in brand en hij overleed aan zijn verwondingen. Zo zijn er
bijna 1900 Brabantse militairen en verzetsstrijders tijdens oorlogshandelingen in de
Tweede Wereldoorlog en alle volgende militaire conflicten gesneuveld. Het Brabants
Historisch Informatie Centrum wil al deze gevallenen een gezicht geven. Help ons
alsjeblieft om deze lijst van gesneuvelden aan te vullen en te corrigeren.
In september 2019 is het 75 jaar geleden dat de bevrijding van Noord-Brabant van de
Duitse bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het BHIC dat najaar samen met
de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden een digitale eregalerij voor alle
omgekomen Brabantse militairen en verzetsplegers. Op dit moment heeft het BHIC op
een voorlopige site www.brabantsegesneuvelden.nl bijna 1900 slachtoffers in beeld die
een plaats in deze eregalerij zouden moeten krijgen. Het gaat dan niet alleen om de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse militairen die zijn
omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog
en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.
Voorlopige site
Op deze site staan de 1900 oorlogsslachtoffers allemaal vermeld met de basisgegevens
die nu bij ons bekend zijn: naam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats,
overlijdensdatum, overlijdensplaats, rang, beroep en een aanduiding van de historische
context waarin het slachtoffer geplaatst kan worden. Van ongeveer 600 slachtoffers
kunnen we bovendien een foto laten zien. Dat is al veel, maar we zijn er nog niet.
Op de definitieve eregalerij van Brabantse Gesneuvelden willen we straks zoveel mogelijk
slachtoffers met een foto én een verhaal vereeuwigen, zodat we niet enkel namen
herdenken, maar ook de personen erachter. Immers, het waren op de eerste plaats
mensen; vaders, zoons, broers en vrienden die plotseling aan het leven zijn ontrukt. Velen
van hen stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar geleden.
Allemaal verdienen ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiden
ook.
Help mee!
Om hen zo goed mogelijk op de eregalerij te zetten, hebben we de hulp van alle
nabestaanden en betrokkenen nodig. We hebben al verschillende openbare bronnen
geraadpleegd, maar voor de meeste foto’s en persoonlijke verhalen zijn we uiteindelijk
aangewezen op wat nabestaanden van familieleden, vrienden en andere betrokkenen
over hen kunnen vertellen.
We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren. Alleen zo kunnen we in
2019 een zo volledig en correct mogelijke digitale eregalerij presenteren. Mocht je op
https://brabantsegesneuvelden.nl dus een bekende of een familielid aantreffen waar je
iets over kunt vertellen, laat dan een bericht achter of neem contact met ons op.
’s-Hertogenbosch, 18 december 2017
_____________________________________________________________________
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over onze voorlopige lijst van Brabantse
gesneuvelden op www.brabantsegesneuvelden.nl kun je je wenden tot Margot America,
communicatiecoördinator BHIC, tel. (073) 681 85 09. Je kunt ook contact opnemen met
Frank van Doorn, Projectenbureau BHIC, tel. (073) 681 85 00. Of bezoek onze website:
www.brabantsegesneuvelden.nl.

Ook dit jaar doet de Heemkundekring Made en Drimmelen mee met de Rabobank
Clubkas Campagne.
De afgelopen jaren hebben onze leden ons goed bedacht met stemmen waardoor wat
extra geld in kas kwam, waarvoor nog onze dank.
Wij kunnen daardoor wat extra activiteiten voor onze leden organiseren.
Wie kunnen er stemmen?
Leden van Rabobank Amerstreek ontvangen voor de stemperiode per post een unieke
code waarmee ze kunnen stemmen. Van woensdag 4 april t/m maandag 16 april 2018
brengen zij hun stem uit op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toe
dragen. Ieder lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde
vereniging mogen worden uitgebracht.
Let op: alleen leden van Rabobank Amerstreek mogen stemmen. Als u klant bent, bent u
niet automatisch lid. Is iemand nog geen lid, maar wel klant van Rabobank Amerstreek?
Dan kan hij/zij tot 1 maart 2018 lid worden en meestemmen. Het lidmaatschap aanvragen
kan via de website www.rabobank.nl/amerstreek, onder het blokje ‘De voordelen van het
lidmaatschap’.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer op ons gaan stemmen.
Bedankt alvast.

