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Lezing door Dr. Jan L.C. van Oudheusden
De Eerste Wereldoorlog,
moedercatastrofe van de 20e eeuw
Dinsdag 26 maart aanvang 19.30 uur, in ’t Oude Raadhuis Nieuwstraat 22 in Gilze
Op 11 november 1918 was het honderd jaar geleden dat de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog
werd getekend. In een Powerpointlezing zet de historicus Jan van Oudheusden de oorzaken, het verloop
en de gevolgen van deze oorlog uiteen.
Vijf weken na de moord in Sarajevo op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije kwamen jarenlang
opgekropte spanningen tot ontlading. Juichend trok een jonge generatie Europeanen naar de
slagvelden. Maar manhaftige moed telde daar niet. Soldaten werden ‘kanonnenvoer’. Tegen de dodelijke
uitwerking van granaatinslagen, machinegeweervuur en gifgas bestond nauwelijks afweer.
Ruim negen miljoen soldaten stierven en een veelvoud raakte gewond of getraumatiseerd. De kaart van
Europa werd door elkaar geschud. De oorlog vormde de kraamkamer van communisme, fascisme en
nationaalsocialisme. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de strijd op de Balkan en in het
Midden-Oosten vonden hun wortels in deze wereldbrand.
Dr. Jan L.G. van Oudheusden (Waalwijk 1949) is historicus, docent en auteur. Hij schreef het
boek De Eerste Wereldoorlog. Een geschiedenis. Daarnaast verschenen van zijn hand onder
meer boeken over de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van China, die van de Verenigde
Staten en die van het Midden-Oosten.

Jan met kaart van Brabant

Overleden:
Dhr. C. Michielsen

uit Gilze

Nieuw welkom te heten familie: Mevrouw en meneer Diepstraten-Oprins uit Gilze
Inlooptijden Stamboomcafé van maart tot en met mei
De eerstvolgende inlopen van het stamboomcafé zijn op maandag 11 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur
en op dinsdag 12 maart van 13.30 tot 16.30 uur.
In april kunt u terecht op maandag 8 april van 19.00 tot 21.00 uur en dinsdag 9 april van 13.30 tot 16.30
uur.
In mei weer zoals gebruikelijk de 2e maandag, dat is 13 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur en op dinsdag
14 mei van 13.30 tot 16.30 uur.

75 jaar bevrijding van Gilze en Rijen
Op 27 en 28 oktober 2019 is het 75 jaar geleden dat Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot werden bevrijd.
Als Heemkring zijn wij al een poosje bezig met de voorbereiding van deze herdenking en viering.
Wij doen dit met de volgende projecten:


Tentoonstelling
Een tentoonstelling in ons heemgebouw over de bevrijding en de opbouwjaren tot 1960. Deze
tentoonstelling is telkens de eerste zondagmiddag van de maand te bezichtigen. Van november
2019 tot en met mei 2020. De eerste tentoonstellingsmiddag is zondag 3 november 2019.



Uitgave boek: ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ - Verhalen over de Tweede
Wereldoorlog van inwoners van de gemeente Gilze en Rijen
De afgelopen dertig jaar hebben wij in ons kwartaalblad De Mulder een groot aantal persoonlijke
verhalen gepubliceerd. Wij willen deze en meer verhalen bundelen in een interessant boek. De
uitgave van dit boek (meer dan 200 pagina’s) vindt plaats bij de vertoning van de documentaire.
Op 8 oktober 2019 in Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen en op 9 oktober 2019 in
Cultureel Centrum De Schakel in Gilze.



Herinneringsroute
Sinds 2014 plaatsen wij samen met de gemeente Gilze en Rijen jaarlijks herinneringsbordjes op
plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. In 2019
worden de laatste vier geplaatst. Samen met de drie Liberationzuilen vormen deze plekken de
‘Herinneringsfietsroute’. Wij schatten een fietstocht door onze kernen van ca. dertig kilometer.
Planning eind april 2019 bij het begin van het fietsseizoen.



Lezingen over de Tweede Wereldoorlog
In de periode november 2019 tot en met mei 2020 houden wij twee lezingen die ook voor nietleden van Heemkring Molenheide toegankelijk zijn. Op woensdagavond 27 november verzorgt
Prof. Dr. W. Klinkert in Cultureel Centrum De Schakel een lezing over de bevrijding van Brabant
in oktober 1944. In februari 2020 houdt Peter Haagh een presentatie over de vlucht van Breda,
Pinksteren 1940 en over de bevrijding van onze regio in oktober 1944.



Documentaire 1940 – 1945 Gilze en Rijen
Een projectteam is al geruime tijd bezig met het samenstellen van een documentaire over de
Tweede Wereldoorlog in Gilze en Rijen. Aan de hand van foto’s, film, interviews en gesproken
teksten, geven wij de kijker een beeld van de (dramatische) gebeurtenissen in de oorlog. Deze
film vertonen we tijdens twee openbaar toegankelijke avonden. Op 8 oktober 2019 in Cultureel
Centrum De Boodschap in Rijen en op 9 oktober 2019 in Cultureel Centrum De Schakel in Gilze.

Verdere informatie is te lezen op onze website www.heemkringmolenheide.nl en informatie over alle
activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid Gilze en Rijen op www.75jaarvrijheidgilzerijen.nl

