OM ONZE LIEVE HEER EN DE HEEMKUNDEKRING WAT TE HELPEN
Onze Lieve Heer werd geholpen door negen Madese begijntjes te Breda, daarover vertelt het
decembernummer van De Klok, het periodiek van heemkundekring Made en Drimmelen.
Velen van u zullen wel eens één of meerdere keren de Begijnhofpoort vanuit de
Catharinastraat zijn doorgegaan en zo ineens in dit betoverend mooie hofje met zijn oase van
rust beland zijn. Steeds opnieuw kan dan worden genoten van de geurige kruidentuin, de
gevels van de 31 woninkjes, de fraaie Catharinakerk met pastorie en tegenwoordig ook een
heus museum.
Aanvankelijk is niet goed en systematisch bijgehouden welke en hoeveel begijnen er precies
woonden. Pas vanaf ongeveer 1700 is er meer duidelijkheid over afkomst, geboorte- en
professiedatum en overlijden van de bewoonsters.
De ook nog even te Made kapelaan geweest zijnde begijnhofpastoor Van Zon stelde in het
begin van de negentiende eeuw een lijst op van de door hem nog te achterhalen begijnen. Die
lijst is daarna netjes bijgehouden tot de laatste Bredase begijn Catharina Frijters in 1990 stierf.
Deze lijst leert ons dat er vanaf 1700 tenminste negen uit Made afkomstige begijnen op het
Bredase Begijnhof gewoond hebben
Helaas kon onze Heemkundekring in dit coronajaar 2021 geen excursie aan de leden
presenteren. Er blijven echter uit de historie van de voormalige gemeente Made en
Drimmelen nog voldoende onderwerpen, waarover interessante zaken te onderzoeken en te
vertellen zijn; dat doen we in ons periodiek De KLOK. Julien Mariman is vaak op vele
terreinen daarbij onze gids, zo ook nu weer !
Ditmaal verhaalt hij ons over leven en werken van deze negen Madese vrouwen, die hun
roeping vonden in het Begijnhof van Breda. Zij waren allen zelfstandig levende religieuze
vrouwen, veelal afkomstig uit boerenfamilies en niet onbemiddeld; als begijn kozen zij niet
voor een bestaan als kloosterling, al was hun uiterlijke verschijning wel die van een
kloosterzuster. Sedert 1990 leven er in het Begijnhof van Breda geen begijnen meer.
Behalve Onze Lieve Heer kan ook de heemkundekring zelf de komende tijd wel wat hulp
gebruiken. Als alles volgens plan verloopt, wordt de Bernarduskerk begin volgend jaar
onttrokken aan de Rooms-Katholieke eredienst en kan de ombouw tot sociaal-cultureel
centrum met ruimtes voor o.a. bibliotheek, kinderopvang, horeca en theaterzaal aanvangen.
Eind 2023 denkt men deze nieuwe gebruikers te kunnen verwelkomen.
Onder deze nieuwe gebruikers hopelijk ook onze heemkundekring. In de nieuwe plannen staat
(ongeveer op de huidige plaats van de Mariakapel) een ruimte van ongeveer 20 vierkante
meter voor ons ingetekend. Over de huurprijs daarvan is ons nog niets bekend, maar we hopen
dat de stichting haar belofte waarmaakt (de Madese verenigingen zullen er financieel niet op
achteruit gaan) en wij eind 2023 daar onze spulletjes kunnen onderbrengen.
Voor het echter zover is, staat ons nog het nodige te wachten. Ook wij zullen begin volgend
jaar de al weer heel wat jaren door ons gehuurde misdienaarssacristie moeten ontruimen.
Vergaderruimte zal misschien gemakkelijk tijdelijk elders kunnen worden gevonden, maar de
opslag van boeken, foto’s, tijdschriften, bidprentjes, kadasterkaarten, foamborden, fotolijsten
en archiefmappen wordt dan waarschijnlijk een probleem. Zeker ook omdat wij graag de
mogelijkheid willen behouden die indien nodig in te kunnen zien.
Wij vragen u daarom met ons mee te denken over de mogelijkheid onze spullen ongeveer
anderhalf jaar ergens te Made en of Drimmelen op te kunnen slaan. We denken dan aan een
vochtvrije ruimte van ongeveer 20 vierkante meter die incidenteel voor (bestuurs)leden
toegankelijk is. Inwoners die over zo’n geschikte ruimte beschikken (of iemand kennen die
zo’n ruimte heeft) en die ons ter beschikking willen stellen, verzoeken wij vriendelijk zich te

melden bij onze secretaris Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34, e-mail:
heemkundemadedrimmelen@gmail.com. Bij hem en in de bibliotheek is De Klok 69 ook
voor niet-leden voor drie euro te verkrijgen.

