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Uitnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een lezing die wordt gehouden op
dinsdag 7  oktober  in  “The  Pub  and  Churchil”  Kloosterstraat 36, Made
De lezing begint om 20.00 uur
Voor deze lezing hebben wij mevrouw V. Wiekaart uit Werkendam uitgenodigd
Zij verzorgt een lezing over
de Biesbosch vlak na de tijd van de Sint Elisabethsvloed.
De titel van haar lezing is: Nijet Dan Water Ende Wolcken.
De lezing is openbaar. Aan niet- leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Onze lezingen zijn dit jaar in: “The  Pub  and  Churchill”, Kloosterstraat 36 in Made
Zoals U ziet zijn we veranderd van locatie voor onze lezingen. Waren we eerst in ’t  Tapperijke,  
vanaf nu  verhuizen  we  naar  “The  Pub  and  Churchill” of beter gezegd naar De Pub.
De  Pub  is  gevestigd  aan  de  Kloosterstraat  36  in  de  vroegere  “De  Drie  Linden”
De faciliteiten die nodig zijn om de lezingen te verzorgen zijn hier aanwezig in een mooie zaal met
alle benodigde apparatuur.
Wij hopen dat u ook dit jaar weer in grote getalen de weg weet te vinden naar deze nieuwe
gelegenheid    en………  u  kunt  uw consumpties gewoon in het Nederlands bestellen.
Zaal  van  “The  Pub  and  Churchill”
Kloosterstraat 36,
4921 BD Made
Telefoon 0162-690590
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Lezing 7 oktober van mevrouw Valentine Wiekaart
De Sint-Elisabethsvloeden zetten een groot
deel van de Grote Waard onder water. Door
bedijkingen kon de oostelijke helft van het
gebied vanaf 1461 weer in gebruik worden
genomen, maar het westelijk deel bleef nog
lang een binnenzee. Omdat de
bezitsverhoudingen in veel gevallen
onduidelijk waren, werd een speciale
onderzoekscommissie in het leven geroepen,
die in de jaren 1521-1523 de Verdronken
Waard bezocht om de gebruikers van de
aanwassen en andere inwoners te
ondervragen.
Valentine Wiekaart, collectiebeheerder van
het Biesboschmuseum, stuitte bij toeval op het
handschrift van de onderzoekscommissie naar
de aanwassen in de Verdronken Waard 15211523  in  het  Nationaal  Archief  in  Den  Haag.  “Ik  

stuitte op een mooi verhaal over Werkendam,
dat me de ogen opende voor de schoonheid
en  uniciteit  van  het  handschrift”.  Het  
handschrift bevat meer dan tweehonderd
verslagen van verklaringen die de bewoners
van de Verdronken Waard tegenover de
onderzoekscommissie aflegden over het
gebruik van land en water in het gebied. De
onderzoekscommissie interviewde veel oude
mensen, omdat hun herinneringen het verst
terug gingen, soms bijna tot aan de SintElisabethsvloed van 1421. Beschrijvingen van
inwoners uit Made en Geertuidenberg leren
ons dat dit gebied aan het begin van de
zestiende eeuw één grote vlakte van water
was, waardoor al snel de Steelhovensedijk
werd aangelegd.

.

Terugblik Monumentendag 13 sept.
Met  zo’n  30  deelnemers  fietsten we naar het Rijtuigenmuseum in Raamsdonk(dorp).
We werden alleraardigst ontvangen en uitgenodigd om een film te bekijken over het
restaureren van een oude slee.
Van de “koetsier”  kregen we een geweldige rondleiding door ZIJN museum. Honderduit
vertelde hij, niet alleen over zijn hobby oude koetsen opknappen, maar ook over zijn
passie als koetsier.
Zijn kennis over de details van de koetsen en haar koetsiers was geweldig. Na deze
rondleiding genoten we van een kopje koffie met koek en daarna van de tuin met daarin
beelden van verschillende kunstenaars.
Verdere activiteiten van onze Heemkundekring:
9 dec. Lezing van de heer Frans Ruczynski over de bevrijding van West-Brabant door de
Polen.
10 febr. Lezing van de heer R. Hamelinck over Brabantse gewelven, spektakel op hoogte.
Vooral zal aandacht worden geschonken aan de gewelven in de Bernardus- en
Blasiuskerk in Made
14 april . De heer A. Rooms. Zijn lezing gaat over grote gezinnen in Noord-Brabant onder de
titel: Gezin XXL. Eerst is er de algemene ledenvergadering.
Alle lezingen in ‘The  Pub  and  Churchill’    Kloosterstraat  36  in  Made  

