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Tekstgrootte  
RIJEN - Voor de vier kernen in Gilze en Rijen komt een canon van de geschiedenis. 
In navolging van de Nederlandse canon van de geschiedenis zet Heemkring Molenheide de historie van de vier dorpen op een 
rijtje in circa vijftig vensters. "Wij vinden het zinvol om in het kort onze eigen geschiedenis toegankelijk te maken voor onze 
inwoners", zegt Marielle van Hezewijk namens de heemkring. "We hebben in het verleden wel verschillende 
geschiedenisboekjes uitgebracht over Gilze en Rijen, maar we hebben die verhalen nog nooit samengebracht." 
 
In de nieuwe canon is in ieder geval de schenkingsakte van Hilsondis terug te vinden. "Alle belangrijke momenten in onze eigen 
geschiedenis verwerken we erin. Gilze en Rijen zijn al heel lang met elkaar verbonden. Vroeger stond de moederkerk in Gilze, 
maar behoorde Rijen wel tot die kerk." 
 
Welke onderwerpen in de canon worden opgenomen, is nog niet bekend. "We trekken twee jaar voor deze canon uit, want we 
willen het wel zorgvuldig doen. Het valt niet mee om de juiste keuzes te maken. We gaan daarom voorlopig uit van vijftig 
vensters, maar dat kunnen er meer of minder worden." 
 
De heemkring wil de canon zo maken dat deze ook geschikt is voor de scholen. "De vensters moeten kort maar wel heel 
duidelijk onze geschiedenis weergeven. De scholen kunnen hier dan ook iets mee doen." 
 
In welke vorm de Gilze en Rijense canon wordt gepubliceerd, is nog niet duidelijk. "Dat kan zijn in boekvorm, maar eventueel 
kan dat ook op een website", zegt Van Hezewijk. "Dat bekijken we in de loop van het proces." 
 
Een werkgroep is inmiddels met het project aan de slag. Wie tips heeft voor een venster kan dat melden via 
m.vanhezewijk@home.nl.  
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