Over Belse Fien en meester Van Rie
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canon gilze en rijen Heemkring Molenheide zette zes mensen aan het werk om geschiedenis
van gemeente in perspectief te zetten
Na drie jaar noeste arbeid is De historische canon van Gilze en Rijen af. In deze canon wordt
het verleden en heden van de gemeente op een laagdrempelige wijze gepresenteerd. Van
gravin vrouwe Hilsondis tot 'Belse Fien' en van hoofdonderwijzer Van Rie tot de opgegraven
skeletten op Verhoven.
Jan Theunissen, voorzitter van de Canon-werkgroep, is trots op het eindresultaat: "Met dank
ook aan de inwoners van onze gemeente die drie jaar terug reageerden op onze oproep om
hun bijdrage te leveren met suggesties en ideeën. Die reacties hebben we geïnventariseerd en
vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Daarbij hebben we natuurlijk ook gebruikgemaakt van
bronnen en publicaties die al voorhanden waren. Bij het realiseren van de canon wilden we zo
veel mogelijk een relatie leggen tussen de geschiedenis en zaken uit het verleden die nu nog
zichtbaar zijn binnen de gemeente. Dat is in heel veel gevallen gelukt. Een goed voorbeeld
daarvan is het Geuzenpad. Via dit nog altijd bestaande pad liepen protestanten uit Gilze altijd
naar de kerk in Chaam. Het is dus zeker geen grijs geschiedenisboek geworden met heel veel
jaartallen en droge feiten, maar een verzameling van zeer leesbare en interessante verhalen."
Het feit dat er in de gemeente al bijna 450 jaar, sinds het begin van de Tachtigjarige Oorlog,
vrijwel constant militairen in de dorpen zijn, vormt een duidelijke rode draad in de canon, net
zoals de komst van het treinstation overigens. In het bos nabij de Atalanta in Rijen herinnert
nu alleen nog een bordje Kampstraat aan het feit dat er daar rond 1830 zo'n 15.000 soldaten
gelegerd waren in een kamp zo groot als Breda in die tijd. Onder de kop 'Verdwenen stad op
de hei' wordt de geschiedenis van deze bijzondere plek nader uitgediept.
Het fraaie boekje leidt de lezer vanaf de ijzertijd via gravin vrouwe Hilsondis, het Hultense
Prinsenhoef en het kerkelijke en maatschappelijke leven in de vier dorpen, richting de
Tachtigjarige Oorlog en de periode dat de Fransen het voor het zeggen hadden. En zoals het
een goede canon betaamt, gaat het zo eindeloos verder met 'Van Annekes, mannekes en
Molenschot', 'Belse Fien', oorlogsverhalen en dorpse tradities. Dat alles wordt gelardeerd met
beelden uit heden en verleden. In de epiloog constateren de schrijvers bezorgd dat Tilburg en
Breda hun grondgebied wel heel snel uitbreiden.
Behoort hun gemeente in de toekomst tot één groot Breburg? Hoe het ook zal gaan: deze
historische canon pakt niemand Gilze en Rijen meer af.
Eerste boek voor Boelhouwer
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De officiële presentatie van De historische canon van Gilze en Rijen is op woensdag 14
november. In het gemeentehuis neemt burgemeester Jan Boelhouwer dan het eerste exemplaar
van het door Heemkring Molenheide uitgegeven boekwerkje in ontvangst. Een werkgroep
bestaande uit zes leden begon eind 2009 aan het Canon-project. Adriaan Hoevenaars overleed
twee jaar geleden en mocht de uitgifte dus niet meer beleven. Mariëlle van Hezewijk, Jeanne
de Hoon, Jan Theeuwes, Jan Theunissen en Jan de Vet maakten het karwei af. De vormgever
van het bijna honderd pagina's tellende boekje is Carla van den Ouweland.

Verkoopadressen en bestellingen
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De historische canon van Gilze en Rijen vat de geschiedenis van de gemeente samen in 21
korte artikelen. Het is zeker geen volledige geschiedschrijving maar een aantrekkelijke
verzameling van bijzondere en bepalende gebeurtenissen door de eeuwen heen.
Werkgroepvoorzitter Jan Theunissen: "Het is als het ware een treinreis door de geschiedenis.
Bijzonder geschikt voor mensen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met
de gemeentehistorie. Bijna 150 foto's en afbeeldingen van toen en nu maken het geheel nog
toegankelijker. Uniek is het feit dat het verleden van de vier kerkdorpen in deze canon voor
het eerst in boekvorm bij elkaar wordt gebracht."
Vanaf woensdagmiddag 14 november is De historische canon van Gilze en Rijen voor 9,50
euro verkrijgbaar bij Novy in Gilze en Bruna in Rijen. Het boek is ook via de internetsite van
Heemkring Molenheide te bestellen:
www.heemkringmolenheide.nl

