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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op
dinsdag 10 december 2013 in ’t Tapperijke, Marktstraat 9 te Made.
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij de heer Karel van Campen uitgenodigd.
Hij komt vertellen over zijn voorvader
“Adriaan van Campen, de grootste crimineel van de Baronie van Breda”
De lezing is openbaar. Aan niet- leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Zie voor verdere informatie hieronder

Lezing 10 december: Adriaan van Campen
Van Campen stond op het eind van de
achttiende eeuw bekend als de 'Schrik van
de Baronie'. De brandbriefschrijver was
berucht om zijn afpersingspraktijken. Wanneer
hij geen geld kreeg, stak hij bezittingen van
zijn slachtoffer in brand. Een van zijn
methoden om zijn slachtoffers te intimideren
was het spreken in meervoudsvorm. Daardoor
dacht men dat er niet één persoon, maar een
complete roversbende aan de deur stond.
Hieraan is de plaatselijke uitdrukking te
danken: "Hier zijn wij", sprak van Campen, en
hij was alleen.

schouwspel gade te slaan. De zware straf die
van Campen ten deel viel, was ook voor die
tijd ongewoon. Men wilde een voorbeeld
stellen en hoewel Adriaan van Campen
gedurende lange tijd als crimineel actief was
geweest, had hij geen moord op zijn geweten.
Bovendien had hij zijn misdaden bekend.
Omstanders waren dan ook verbijsterd door
de wreedheid van de terechtstelling. Het
zwaard waarmee van Campen werd
geëxecuteerd, is bewaard gebleven en
bevindt zich in de collectie van het Breda's
Museum.

Hij werd op wrede wijze ter dood gebracht, ten
overstaan van het volk dat zich op de Grote
Markt voor het stadhuis te Breda had
verzameld om het afschrikwekkende

Zijn weduwe week uit naar Made. Voor zover
wij weten had zij geen contacten met de
beruchte Madese brandbriefschrijver Adriaan
van der Schoot die enkele tientallen jaren
later werd opgepakt.
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Terugblik lezing “De halve zolenlijn Lage Zwaluwe- Den Bosch”
Met een geweldige parate kennis bracht de
heer Marius Broos uit Roosendaal zijn verhaal
over de spoorlijn Lage Zwaluwe- Den Bosch,
beter bekend als de Halve Zolenlijn. Voor de
70 luisteraars was het een feest van
herkenning. De stoomtrein, de
wachtershuisjes en de halteplaats tussen
Made en Drimmelen beter bekend als
“halfweg” bij Sjo Hop. Ook de grote
stationsgebouwen te Hooge Zwaluwe en

Geertruidenberg, de spoorbrug over de
Donge, kortom veel herkenbare punten die
ondersteund werden met prachtige oude
afbeeldingen.
De heer Broos niet kwalijk te nemen, hij kende
niet de naam van het gezin dat woonde in het
wachtershuisje 8 bij de spooroverweg aan de
Hortseweg in Made. Dat was de familie Van
den Broek, beter bekend als “Kee van de Lijn”.

Nogmaals IBAN nummer
Zoals u weet zijn de banken bezig om een europeesbanknummer de realiseren. Ook wij van de
heemkundekring hebben inmiddels zo’n banknummer gekregen. Veelal wordt dat Iban-nummer
bij internetbankieren automatisch gevormd. Maar mocht dat niet zo zijn dan is dit ons nieuwe
Europees banknummer:
NL34 RABO 0150 6337 50
Meer dan 150 stukjes in ’t Carillon
Eigenlijk moeten wij de namen Goof
Akkermans en Anton Braat met hoofdletters
schrijven: meer dan 150 voormalige
krantenartikelen wekelijks in ’t Carillon met
als titel “Terug in de tijd” .
En dat merken we vaak. Als je in het dorp
praat over de heemkundekring dan wordt
nogal eens verwezen naar deze artikelen en
de foto’s die er bij geplaatst worden.
Daarover wordt veel navraag gedaan. Soms
zeer geëmotioneerd. Een enkele keer mogen
wij zo iemand als nieuw lid inschrijven.

Ook merken wij dat de uitgever van ’t Carillon,
E.M. de Jong B.V. uit Baarle-Nassau, de
bijdrage waardeert.
Degenen die activiteiten organiseren weten
hoe gemakkelijk het is om te roepen “dat doe
ik wel”. Maar hoe moeilijk het is om dit
wekelijks vol te houden en dan meer dan 150
keer ?
Het bestuur van de heemkundekring “Made en
Drimmelen” is beide heren “Govert Antonius”
zeer erkentelijk.

Lezing in Geertruidenberg over de Linies Van den Hout en het Munnikenhof
Op donderdag 19 december houdt Cor Knoop, lid van onze Heemkundekring, een lezing in
Geertruidenberg over de Linies Van den Hout en het Munnikenhof.
Deze lezing is in “De Schattelijn” Markt 11 en begint om 20.00 uur.

Lezingen 2013/2014
Behalve de lezing over de Adriaan van Campen hebben we nog twee lezingen voor u in petto
28 januari 2014
8 april 2014

Dr.. Lourian Toorians: “Willem van Duvenvoorde “
Prof. dr. Jos Swanenberg: “De dialecten van Noord-Brabant”

