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Activiteit:  TV-reeks 80 jaar oorlog, de geboorte van 

Nederland 1568-1648 

Wanneer: Vrijdagavond, 28 september 2018, 21.05 uur 

Locatie: NPO 2 (TV Nederland 2) 

 

 

Geachte dames en heren, 
 
Afgelopen zondag zagen velen van u in het Munttheater fragmenten van de nieuwe TV-reeks, 
80 jaar oorlog, de geboorte van Nederland 1568-1648. 

 
De eerste aflevering “Voorspel” is vrijdag 28 september. 
 
Regisseur Martijn Blekendaal en researcher Mirjan Gulmans schrijven over de eerste aflevering het 
volgende. 
 
In 1568 worden de graven Egmont en Van Horne op de markt in Brussel onthoofd. Het is het voorlopige 
slotstuk van de hoogoplopende spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en onze vorst Philips II 
van Spanje. En het begin van een oorlog die 80 jaar zou gaan duren.  
 
De strijd gaat om macht en vrijheid van geloof. Het dagboek van de Weerter non Maria Luyten geeft een 
dramatisch beeld van de Beeldenstorm, de schedel van Egmont in Zottegem wordt onderzocht om te zien 
of zijn gezicht na zijn onthoofding nog extra is geschonden en de zoektocht naar het graf van Horne in 
Weert eindigt voorlopig op de binnenplaats van een klooster.  
 

In deze aflevering zien we o.a. de Weerter sacramentsprocessie 2017, de zusters Birgittinessen 
en komt ons lid, wijlen drs. Jacques Verstraelen, aan het woord. 
 
Uitzendingen 80 Jaar Oorlog: Vrijdagen van 28 sept t/m 9 nov om 21.05 uur bij de NTR op NPO 2 
Herhalingen : Zaterdagen van 29 sept t/m 10 nov om 16.05 uur bij de NTR op NPO 2 
 
 
 



KERKELIJKE HARMONIE ST. JOSEPH 1880 IN CONCERT: PREMIÈRE “VAN HORNE”  

 
Wie mee naar Zottegem is geweest heeft de try-out van het nieuwe muziekstuk “Van Horne”  in 
de dekenale kerk van Zottegem, boven het graf van Lamoraal van Egmont, al kunnen 
beluisteren. De reacties waren lovend! 
 
De kerkelijke harmonie St-Joseph 1880 nodigt ons allen uit voor de première. We kregen 
onderstaand bericht: 
 
De geschiedenis van Graaf Philips van Horne is dit jaar menigmaal verteld door de Aldenborgh, 
de stadsgidsen, de musical en vele anderen. Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 voegt daar nu 
een nieuwe dimensie aan toe: een muzikaal eerbetoon.  
 
Ter ere van “de heldhaftige levens” van Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont zijn 
bekende muziekstukken gemaakt. Ons volkslied Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje en 
de klassieke Egmont Ouverture van Ludwig van Beethoven is opgedragen aan Lamoraal van 
Egmont. De derde persoon van dit illustere driemanschap, Graaf van Horne, moest het tot op 
heden echter zonder muziekstuk doen.  
 
Om dit muzikale “gat” in de geschiedenis te dichten heeft Harmonie St. Joseph 1880 aan 
componist Rob Goorhuis de opdracht gegeven om een muziekwerk te componeren als eerbetoon 
aan Philips van Horne. Deze opdracht heeft hij met beide handen aangegrepen, hetgeen geleid 
heeft tot een prachtige compositie voor harmonieorkest.  
 
Kerkelijke Harmonie St. Joseph 1880 zal “Van Horne” spelen in het officiële premièreconcert op 
zondag 18 november 2018 om 15:30 uur. In de Dekenale Martinuskerk, in het bijzijn van Philips 
van Horne, wiens hart hier begraven ligt. Daarnaast zal uiteraard ook de rest van deze 
geschiedenis zijn muzikale aandacht krijgen tijdens dit concert. Dat is bij de Kerkelijke wel in 
vertrouwde handen. Hiermee is de harmonie één van de trotse hoofdrolspelers in het van 
Hornejaar 2018 in Weert. 
 
Kaartjes € 5 zijn verkrijgbaar bij de kassa van het Munttheater of via www.munttheater.nl 
Meer info over dit muzikale project : www.weertharmonie.nl 
 
 
Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier bij bovengenoemde activiteiten. 
 
Peter Korten      Paul Lammeretz 

Voorzitter      Secretaris 
 
Agenda 
04 oktober 2018  Start cursus Weerterlogie 
14 oktober 2018  Nationale archeologiedagen in de Paterskerk (De Aldenborgh) Biest 
18 oktober 2018  Presentatie stripboek en lezing over “Willem van Heijthuijsen” 
03-04 november 2018  Fototentoonstelling Swartbroek 
18 november 2018 première Van Horne compositie van Rob Goorhuis door kerkelijke 

harmonie St.-Joseph 1880 in de Sint Martinuskerk 
19 november 2018 Nederlandse première film “Grensgeval” (Eerste Wereldoorlog) van 

ons lid Peter Crins (Gotcha-bioscoop) 

http://www.munttheater.nl/
http://www.weertharmonie.nl/

