
 

         

Secretariaat: Nieuwstraat 22  

                                            5126 CE Gilze 

                                            Tel: 0161-222512 

                     www.heemkringmolenheide.nl 

                        email: info@heemkringmolenheide.nl    

 

   
NNiieeuuwwssbbrriieeff::    ddeecceemmbbeerr    22001188  

 

 
 

Lezing door Boudewijn van de Calseijde 
Historisch onderzoeker uit Breda 

 

De Tachtigjarige Oorlog 
gezien vanuit Breda 

 
Dinsdag 18 december aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze 

 
Breda heeft ook een ”Gouden eeuw” gekend. Kort na de aankomst van de eerste Nassau in 
1403 wist deze familie zich op te werken tot de belangrijke functionarissen aan het hof van de 
Bourgondische en Habsburgse vorsten. Dat bracht met zich mee dat deze vorsten ook 
regelmatig het Kasteel van Breda opzochten, meestal om de tijd op aangename wijze door te 
brengen voor een doopmaal, huwelijk of toernooi. Dan draaide wel de “netwerkmachine” in volle 
gang en konden er ook weer plannen worden gemaakt ten gunste van het  Bourgondische of 
Habsburgse rijk en zijn onderdanen. Of, in ieder geval,  ten gunste van de adellijke heersers. 
Zulke bezoeken waren voor de stad niet geheel gratis maar brachten voordelen in de vorm van 
werkgelegenheid. De internationale gasten brachten bovendien ook geld in het laatje van de 
Bredase middenstand. 

Spoedig na de ambtsaanvaarding van Filips II rond 1555 werd er 
echter minder gefeest in Breda. De verhouding tussen de Spaanse 
koning en de Heer van Breda, Willem van Oranje, was op scherp 
gesteld. Filips eiste een contrareformatie en dat werd door de 
Nederlandse adel, met belangrijkste leider van Oranje, niet 
geaccepteerd. Het Kasteel van Breda was nu in de ogen van Filips 
een trefpunt van opstandelingen die het de landvoogdes in Brussel  
alleen maar moeilijk maakten. Het duurde niet lang of hij stuurde Alva, 
met alle gevolgen van dien. 

In 1568 was de oorlog in volle gang en pas na tachtig jaar zou de 
vrede worden getekend. Breda was voor vriend en vijand een 
belangrijke stad, het was immers de bakermat van de Nederlandse 
Nassaus (dus ook van ons latere koningshuis). Om deze familie (sinds 
1544 Nassau, prinsen van Orange) een hak te zetten was het bezit van Breda een prestigezaak 
voor de Spanjaarden. En dat gold net zo goed voor de Staatse machthebbers in Holland. Breda 
heeft dat aan den lijve ondervonden en zag de bezettingsmacht van de stad maar liefst vijf maal 
wisselen. Tel je de invasie van de landsknechten van ’77 mee dan staat de teller op zes. Het 
volk moest lijdzaam toezien hoe stad en land geplunderd werden. 

De lezing gaat niet alleen in op de gebeurtenissen van Tachtigjarige Oorlog maar ook op de 
voorgeschiedenis en de periode Vrede van Munster tot en met de Vrede van Breda in 1667. 
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Inlooptijden Stamboomcafé van november tot en met december 
 
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 10 december van 19.00 uur 
tot 21.00 uur en op dinsdag 11 december van 13.30 tot 16.30 uur. In het nieuwe jaar kunt u 
terecht op maandag 14 januari  van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 15 januari van 13.30 tot 
16.30 uur.  
 

Speciale kerstaanbieding van onze Boekenwinkel 
 

 In de greep van de meedogenloze – Gilze en Rijen in oorlogsdagboeken’ 
 De Canon van Gilze en Rijen 

 De Geur van Tannine 
 

Deze drie boeken per stuk nu voor slechts  € 7,50 excl. + eventuele verzendkosten. 

Van 7 tot en met 31 december 2018. 
 
Hoe te bestellen?  Via onze eigen Webwinkel, met een e-mail aan  
info@heemkringmolenheide.nl of via een e-mail aan onze distributeur Jac Kuijsters,  
jackuijsters@home.nl, u mag Jac ook bellen 0161-451830 
 
 

 

Viering 75 jaar bevrijding 
Hebt u nog foto- of filmmateriaal op zolder liggen? 
 
Als heemkring bereiden we ons voor op de viering van 75 jaar bevrijding in onze 
gemeente. Wij maken onder andere een documentaire over de Tweede Wereldoorlog. 
Hebt u nog foto- en/of filmmateriaal over deze periode op zolder liggen? Wij maken er 
graag gebruik van. 
 
Met allerlei activiteiten staat van eind oktober 2019 tot en met mei 2020 in onze gemeente het 
thema bevrijding in de schijnwerpers. 
Eén van de onderdelen is de documentaire van de heemkring, een tijdsdocument over de 
periode 1939 tot en met 1945. Als projectgroep vragen wij de inwoners van Gilze en Rijen nu of 
zij in fotoboeken, op zolder of waar dan ook nog foto’s van de Tweede Wereldoorlog in onze 
gemeente hebben.  Foto’s van de bezetting, het dagelijks leven toen, ernstige gebeurtenissen, 
bevrijdingsfeesten, noem maar op.  Filmmateriaal over die periode is natuurlijk ook meer dan 
welkom.  
 
Heeft u iets beschikbaar? Laat het ons weten via info@heemkringmolenheide.nl  of bel Peter 
van Opstal  06-53 800 617. Op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur zijn vrijwilligers van 
ons aanwezig in het Heemgebouw, Nieuwstraat 22, Gilze  

Nadat wij de foto’s gescand hebben, komen ze meteen weer bij u terug. U kunt ze natuurlijk ook 
zelf digitaal aanleveren. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!   

 
 
 
De bevrijding van Rijen, 28 oktober 1944 
 
Bevrijdende legervoertuigen in de Julianastraat bij 
spoorwegovergang. 
Op de achtergrond het witte pand van de familie van Geel 
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