NIEUWSBRIEF
jaargang 18 – nummer 4 augustus 2015
Secr. Gerard Thijssen
Rozenbloemstraat 34,
4921 KG Made
Tel: 0162-683323
Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com

Uitnodiging 1
Hierbij nodigen wij U uit voor een avondexcursie op woensdagavond 2 september naar het
kerkhof op Oud Drimmelen.
Onze voorzitter, de heer Louis van Suijlekom, zal ons die avond vele bijzonderheden, ook
over Oud Drimmelen, vertellen.
U wordt verzocht om 19.00 uur bij het kerkhof aanwezig te zijn.
Parkeren kan op de mini camping Oud Drimmelen.
Na afloop, om ongeveer 20.30 uur, staat er voor de deelnemers aan de excursie een kopje
koffie klaar op de camping.

Uitnodiging 2
Hierbij nodigen wij U uit om tijdens de open monumentendag op zaterdag 12 september
a.s. een kijkje te komen nemen in het museum van de heer Siemerink in Made.
Het thema dit jaar is “Kunst en Ambacht” . Een thema dat prachtig aansluit bij de
werktuigenverzameling van de heer Siemerink.
Adres: Oude Kerkstraat 7, Made
Openingstijd van 10.30 uur tot 17.00 uur
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Uitnodiging 3
Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar Delft
Rondleiding in de Nieuwe Kerk, bezichtiging Oude Kerk, rondleiding Porceleyne Fles
Deze dagexcursie is op zaterdag 26 september 2015 (kermiszaterdag) en we vertrekken
om 8.30 uur vanaf Park 1, te Made
De kosten zijn € 49.00 per persoon,
Introducés zijn van harte welkom
Zie hieronder (blad 3 en 4 en 7)
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Dit jaar gaat onze dagreis naar de historische
stad Delft.
Delft is de stad van Delfts Blauw, Willem van
Oranje , Johannes Vermeer en de techniek.
Er zijn weinig Hollandse steden waarvan de
middeleeuwse structuur door de eeuwen heen
zo goed bewaard is gebleven.
Vroeger was het gebied waarin Delft ligt een
moeras. Waarschijnlijk is men in de 11de eeuw
begonnen met de ontginning van dit deel van
het veengebied door het graven van de Schie
en de Delf. De graaf van Holland heeft bij deze
Delf een hof gesticht, waaromheen een
nederzetting is ontstaan. In het jaar 1246
verleende graaf Willem 2 aan de toen nog
kleine nederzetting ‘Delf” stadsrechten. Achter
de naam Delf is in de loop der jaren een -t
komen te staan, waarschijnlijk door dialectisch
taalgebruik, waardoor wij tegenwoordig
spreken over Delft.
Delft was een marktplaats voor producten van
het omliggende platte land. Vooral de boter
was erg beroemd.
Bier was een tweede belangrijk product. Het water was niet geschikt om gedronken te worden,
maar wel geschikt om goed bier van te brouwen. Bier met een klein alcoholpercentage dat de
bacteriën doodde was veel gezonder. Rond 1600 waren er 200 brouwerijen.
Ook de textielnijverheid was erg belangrijk. In 1389 werd voor de export van de bovenstaande
producten werd een zeehaven aangelegd: Delfshaven.
Delft kende ook enkele rampen.
In 1536 legde een stadsbrand twee derde van de bebouwing plat, waaronder het stadhuis en de
kerken.
In 1618 brandde het stadhuis nogmaals af, Hendrick de Keijser heeft het huidige stadhuis
ontworpen.
In 1658 ontplofte het kruithuis.
In 1568 kwamen de Nederlanden in opstand tegen hun vorst, de Spaanse koning, omdat zij het
niet eens waren met de harde lijn van het handhaven van het katholicisme tegen het opkomende
protestantisme.
De leiding van de opstand was in handen van Willem van Oranje. Delft koos in 1572 de zijde van
de Prins.
De Nieuwe en de Oude Kerk gingen over in “gereformeerde” handen.
De 10 kloosters die Delft bezat, werden opgeheven; veel katholieken ontvluchtten de stad.
Willem van Oranje voelde zich in het onverdedigbare Den Haag niet veilig en omdat Delft de
dichtstbijzijnde versterkte stad was, zocht hij hier zijn toevlucht met zijn gezin en zijn hofhouding.
In 1572 is hij gaan wonen in het voormalig Sint-Agatha klooster, nu bekend als het Prinsenhof.
Hier werd hij in 1584 vermoord door Balthasar Gerards.
Het familiegraf van de Nassaus ligt in Breda, maar omdat die stad nog in handen was van de
Spanjaarden, is hij begraven in de Nieuwe Kerk.
Delft had als belangrijke handels-en zeehavenstad ook een flink aandeel in de oprichting van de
Verenigde Oostindische Compagnie in 1602.
De VOC had het monopolie op de handel met het Verre Oosten. Zij bracht veel kostbare
nieuwigheden naar Delft, zoals specerijen en porselein en daarmee ook een enorme rijkdom.
De Delftenaren kwamen in contact met het Chinees porselein. Dat was van een speciale klei hard
gebakken, waterdicht en bovendien van fraaie decoraties voorzien.
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Men is gaan proberen dit zo goed mogelijk na te maken en het aardewerk leek zelfs op porselein
en werd Delfts Porceleyn genoemd.
Delft is ook de geboortestad van Johannes Vermeer (1632-1675). Hij woonde en werkte hier zijn
hele leven. Beroemde schilderijen van zijn hand zijn o.a : “Gezicht op Delft” en het “Meisje met de
Parel”
Als gevolg van pest epidemieën en van de concurrentie van Amsterdam, Rotterdam en Leiden
liep het aantal inwoners terug en werd Delft in de 18de en 19de eeuw een arm provincie stadje.
In de loop van de 19de eeuw nam de welvaart weer toe en daarmee groeide het inwoner aantal.
De militaire industrie bloeide op en in 1842 kreeg de stad een Koninklijke Academie, de voorloper
van de Technische Universiteit.
In 1847 werd Delft op het spoorwegnet aangesloten. De nieuwe tijd betekende wel een einde aan
veel historie. De stadswallen verdwenen bijna volledig en alle poorten, behalve de Oostpoort,
werden gesloopt.

Dit was een stukje geschiedenis van Delft.
Wij gaan dit alles zelf ervaren op zaterdag 26 september.
Ons programma ziet er als volgt uit:
8.30 uur
vertrek vanaf het Park 1 te Made
9.30 uur
koffie met iets lekkers
10.45 uur tot 12.00 uur
rondleiding met gidsen in de Nieuwe Kerk
12.15 uur tot 13.30 uur
lunch
14.00 uur tot 15.00 uur
bezichtiging van de Oude Kerk
15.30 uur tot 16.30 uur
rondleiding met gids in de Porceleyne Fles
De kosten van de reis bedragen 49 euro per persoon.
Deze keer vragen wij van U een andere methode dan wat U van ons gewend bent.
Wij willen U namelijk vragen om bij aanmelding meteen het bedrag aan ons over te maken.
U kunt zich tot 1 september 2015 aanmelden bij:
Alice Heitling-Oostindiën
abheitling@planet.nl
tel 06-42413342
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Terugblik op een geslaagd uitstapje naar het Leerlooierijmuseum
Op zaterdag 4 juli zijn een 20 tal leden van de Heemkundekring op bezoek geweest bij het
museum “De Leerlooierij” in Dongen.
Na ontvangst met koffie/thee en een gebakje ,’n Boomke , begon de rondleiding door een ervaren
gids door het museum.
Ondanks de warmte was er heel veel belangstelling van wat de gids liet zien en te vertellen had
over het bewerken van leer, (leder).
Er werden veel vragen gesteld die de gids perfect kon beantwoorden.
Na de rondleiding zijn we weer een stuk wijzer geworden wat er zoal komt kijken bij het maken
van o.a. schoenen ,tassen, stoelen en alles wat van leer gemaakt kan worden.
Na afloop hebben we nog gezellig wat gedronken aan de stamtafel ter afsluiting van deze
excursie.
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Vooraankondiging:
Een werkgroep van de heemkundekring is al een tijdje bezig om activiteiten rond Godfried
Schalcken te organiseren.
Wij zijn namelijk benaderd door het Dordts museum, waar men zelf vanaf 20 februari
2016 een grote overzichtstentoonstelling over deze schilder houdt, met de vraag of wij als
heemkundekring ook aandacht kunnen en willen besteden aan deze toch wel beroemde
kaarslichtschilder, waar Made zelfs een straat naar heeft genoemd. En natuurlijk hebben
wij daar positief op gereageerd.
Diverse instanties, denk aan subsidie, zijn of worden benaderd. Het bedrijfsleven gaat ook
mee doen.
Onze plaatselijke kunstenaars worden ingeschakeld, omdat wij een
schaduwtentoonstelling willen organiseren, die gaat duren van 5 maart tot en met 20
maart 2016.
Ook bakker van der Steen in de Godfried Schalckenstraat doet mee.
Er is al heel wat werk verzet maar, maar er is ook nog heel veel te doen.
Maar 1 concreet plan hebben wij al uitgewerkt en daar zijn wij heel trots op
Op zondag 13 december 2015 houdt Sander Paarlberg, conservator van het museum uit
Dordrecht, in de N.H. Kerk te Made een lezing over Godfried Schalcken.
Tijdstip volgt nog.
Maar het is misschien handig om deze datum alvast in Uw agenda te zetten.

Cor Knoop tijdelijk in de lappenmand
Voor het eerst in de achttien jaar dat onze heemkundekring bestaat, leest u een
Nieuwsbrief die niet door Cor Knoop is samengesteld.
Enkele weken geleden kregen wij het onverwachte bericht dat Cor na een fietstocht naar
Friesland daar in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Daarna heeft Cor ook nog
enige tijd in een revalidatiecentrum in Breda aan zijn herstel gewerkt.
Gelukkig is hij alweer aan de beterende hand en inmiddels weer thuis. Hoewel voor Cor
erg moeilijk, zal hij zijn drukke werkzaamheden de komende tijd noodgedwongen moeten
beperken.
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Aanmeldingsformulier voor de reis naar Delft
Op zaterdag 26 september 2015
Naam:

……………………………………………………………………………...

Adres:

……………………………………………………………………..............

Postcode:

…………………

Telefoon

Woonplaats:

…………………………………

………………………………..

Aantal personen: ................
Let op:
Aanmelding en betaling van het bedrag van 49 euro dient U voor 1 september te doen.
Het bedrag kunt U overmaken op rekeningnummer NL34RABO0150633750 ten name van de
Heemkundekring Made en Drimmelen onder vermelding van “Reis Delft”

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar, bij te veel aanmeldingen geldt de volgorde van
inschrijving.

Alice Heitling-Oostindiën
Stelvenseweg 19
4921Pl Made
Tel:0642413342
abheitling@planet.nl
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