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Uitnodiging 
 

KUNST OF KLIKO? 
Optreden 11 januari 20.00 uur ’t Trefpunt 

Raadhuisplein 1a Made 
 
Voor dit avondvullend programma hebben wij Cees en Anneke Prinsen 
uitgenodigd waarin zij u meenemen naar de wereld van kunst of spul dat in 
de kliko mag. 
 
 Heeft dat schilderijtje van opa slechts emotionele waarde? 
 Wanneer spreken we van antiek? 
 Houdt antiek zijn waarde of is er sprake van vraag en aanbod? 

 
Aan de hand van voorwerpen die de aanwezigen zelf meebrengen, vertelt 
Cees Prinsen stap voor stap over goud- en zilvermerken, porselein, 
aardewerk, brons, tombak, bakeliet, beeldhouwwerk, glas en boeken. 
Voor de een zal het een herkenning zijn, voor de ander helemaal nieuw. 
Leuk en interactief wordt het zeker want uw leden brengen zelf voorwerpen 
mee en vertellen hun verhaal achter deze kleinoden. 
Kortom; ons optreden “KUNST OF KLIKO”? is voor alle aanwezigen 
leerzaam én gezellig. 
 
Cees is specialist in historie en volksleven en ervaren taxateur. 
Anneke is columnist en zorgt met haar sappige verhalen voor de vrolijke 
noot! 
 
Dus breng gerust wat mee om het te laten taxeren door Cees Prinsen. 
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De werkgroepen van Heemkundekring Made en Drimmelen. 

 

Heemkundekring Made en Drimmelen heeft een aantal werkgroepen; de 
fotowerkgroep, de werkgroep gedachtenisprentjes, de werkgroep cartografie 
en de werkgroep genealogie.  

De fotowerkgroep is met een aantal mensen hard bezig om de vele foto’s 
van de heemkundekring te benoemen en in te voeren in de Cloud. De 
werkgroep gedachtenisprentjes is evenzo met een aantal mensen driftig aan 
de gang om de vele tienduizenden prentjes in te voeren in de Cloud. Dit werk 
gebeurt voornamelijk thuis bij de groepsleden. 

Iedere woensdagochtend tussen 10 en 12 uur is de werkgroep cartografie 
bezig in onze huisvesting; Patronaatstraat 11, om met hulp van de vele 
kadasterkaarten de ontwikkelingen in de gemeente Made en Drimmelen in 
beeld te brengen. Als u belangstelling en tijd heeft, kom dan gerust langs en 
indien uw belangstelling groot genoeg is kunt u altijd helpen om die 
ontwikkelingen mee in kaart te brengen. Ook kunt u natuurlijk terecht voor 
vragen op ander gebied dan cartografie in de gemeente Made en 
Drimmelen. Gewoonlijk staat er ook een bakje koffie klaar. U bent van harte 
welkom.   

 

 

 



 

 

Terugblik lezing 12 oktober door Wil Borm van “Adviesgroep Borm en 
Huijgens” 
 
“Nederland en het Water” 
 
Deze uitnodiging vond u prominent bovenaan onze jongste Nieuwsbrief 
(2022-25-5).  
Al lang voordat onze heemkundekring is opgericht, interesseerde Wil zich 
voor heemkunde in onze dorpen. We kennen hem bijvoorbeeld als 
(mede)schrijver van de Callotpaden fietstocht “Van Stelven tot de Hellekant” 
en Wil was nooit te beroerd om als gids op te treden als in onze omgeving 
een heemkundig object bekeken werd. Als één van de oprichters van de 
Madese Natuurvrienden heeft hij zelfs ooit geprobeerd daar een historische 
tak aan te ontwikkelen, een twijg die jammer genoeg opdroogde maar Wils 
belangstelling voor de Madese heemkunde bleef aanwezig. 
Dat bleek weer eens tijdens een bijeenkomst in 2019 in het 
Biesboschmuseum te Werkendam. Daar werden toen allerlei plannen 
gesmeed om van de herdenking “600 jaar Biesbosch” in 2021 een 
onvergetelijke gebeurtenis te maken. Wil zat weer volop plannen en beloofde 
enthousiast ook voor onze heemkundekring een avondvullende lezing te 
komen verzorgen. De tijd daarna bleek al snel dat, door de covidpandemie, 
een streep kon worden gezet door de meeste herdenkingsplannen, maar Wil 
gaf zo maar niet op. Geregeld informeerde hij bij ons wanneer hij zijn lezing 
kon komen presenteren. Zijn geduld moest nog even op de proef gesteld 
worden, wij hadden nog enige presentaties die voorrang verdienden, maar dit 
najaar, 12 oktober 2022, kon de al lang afgesproken lezing dan plaats vinden. 
En toen…. het kon niet waar zijn….  belde Wil ons die ochtend op. Hij was 
zelf geveld door het Covidvirus en het was dus niet verantwoord dat hij de 
lezing zou verzorgen. Gelukkig had hij zijn hele uiteenzetting goed afgestemd 
met de uit Prinsenbeek afkomstige Dick Butijn. Die was bereid en kundig 
genoeg Wils gedeelte van de lezing over te nemen. De ruim zestig 
opgekomen aanwezigen in de Biesboschzaal van ’t Trefpunt werden wat dat 
betreft dus niet teleurgesteld. 
 
Voor de pauze liep Dick Butijn in grote stappen door de geografische 
geschiedenis van ons land. Wat boften de jagers-verzamelaars die kort na de 
laatste ijstijd door ons land trokken wat betreft de ruimte. De zeespiegel was 
nog zo laag dat ze tot Engeland konden doorlopen en niemand eiste verder 
grond op. Geen ruimte werd opgeëist voor landbouw, industrie, verkeer, 
recreatie, defensie of natuur.  
Zeespiegelstijging en bodemdaling brachten daar wel verandering in. Zoveel 
zelfs dat ruimte voor bijvoorbeeld boeren, woningbouw, recreanten of wie dan 
ook  in ons land nog nauwelijks beschikbaar is. Erger nog: in de toekomst 



 

 

dreigt een groot gedeelte van Laag Nederland gewoon weer in zee te 
verdwijnen.  

                    
 
Na de pauze kwam dan aandacht dit zwarte scenario te voorkomen. Heel wat 
suggesties werden aangedragen, waarbij de spreker vooral wees op de 
mogelijkheid van aanleg van de Haakse zeedijk. Een zeewering evenwijdig 
(vijfentwintig kilometer uit) aan onze kust. Kosten een kleine honderd miljard 
euro. Volgens Dick Butijn technisch mogelijk en heel wat nieuwe 
mogelijkheden voor industrie, recreatie en vooral zoetwatervoorziening. 
Onnodig te vertellen dat de presentatie van dit plan nogal wat vragen en 
opmerkingen van de aanwezigen te weeg bracht. 
 
En Wil? Die komen we de komende tijd vast weer in allerlei verbanden tegen. 
We hopen hem dan weer enthousiast te horen vertellen over zaken die hem 
dan weer na aan het hart liggen. Dingen die vast ook weer interessant zijn 
voor onze heemkundekring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Het bestuur van de Heemkundekring wenst u allen 
Fijne Kerstdagen 

en voor het jaar 2023 
veel Geluk en Gezondheid toe 

 
 
 

 


