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Activiteit: Lezing ‘De regionale geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige 

Oorlog’ door Bauke Eekma en Theo van Brunschot 
 

Wanneer: Maandag 21 maart 2022 van 19:30 -21:30 uur 

Locatie: Zaal Odeon, Hoenderstraat 10-12, 5801 CK Venray 

 

 
 
Op maandag 21 maart zullen Bauke Eekma en Theo van Brunschot de lezing De regionale 
geschiedenis en de legendes van de 80-jarige Oorlog verzorgen.  
 
De lezing 
 
Iedereen in deze streek heeft 
waarschijnlijk wel van de Slag op 
de Mookerheide gehoord. Maar wie 
daar tegen elkaar gevochten 
hebben, wanneer deze slag heeft 
plaatsgevonden en vooral wáárom 
zo'n belangrijke veldslag juist bij 
Mook werd uitgevochten, dat is 
waarschijnlijk minder bekend. Ook 
zal niet bij iedereen bekend zijn 
wat er zich precies heeft afgespeeld 
in die twee dagen van de Slag op de 
Mookerheide, op 13 en 14 april van 
het jaar 1574. 
 
Wat weten we eigenlijk van de 
regionale geschiedenis van de 
Tachtigjarige Oorlog? De Slag op de Mookerheide was maar anderhalve dag uit een oorlog 
die tussen 1568 en 1648 heeft gewoed, een oorlog die onze regio veelvuldig tot strijdtoneel 
maakte en veel leed en bittere armoede veroorzaakte. Wat weten we eigenlijk van de 
aanleiding van deze Nederlandse Opstand, van het verloop van de strijd en van het einde van 



de oorlog, dat wel wordt gezien als het begin van Nederland als zelfstandige staat in Europa? 
Dit alles wordt uit de doeken gedaan in deze interessante lezing. 
 
En dan nog de volksverhalen, de legendes die eeuwenlang in de donkere maanden bij het 
haardvuur doorverteld zijn, van vader op zoon en van moeder op dochter, wat weten we daar 
nog van? Typische streeklegendes die voor een deel nog de identiteit bepalen van de dit 
gebied: de kop van Limburg. Ook deze worden verteld in het boeiende verhaal van ’Stichting 
Huys te Moock’ over de regionale geschiedenis en de legendes van de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Over de sprekers 
 
Bauke Eekma is afkomstig uit Noord-Nederland, maar het werk bracht hem na enige 
omzwervingen in Molenhoek. Zijn achtergrond is onderwijs. Hij heeft lesgegeven in het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs, van onderwijzer, gymleraar tot 
onderwijskundig directeur, cluster directeur en directeur in het Montessori-onderwijs. Na 
zijn pensionering is hij bij de ‘Stichting Huys te Moock’ terechtgekomen. Hij interesseert zich 
voor de geschiedenis in zijn directe omgeving en als oud-leerkracht vindt hij het erg leuk om 
hierover te vertellen. Dit gebeurt op allerlei manieren, w.o. lezingen, lessen in het onderwijs 
en het gidsen van diverse groepen. 
 
Theo van Brunschot is afkomstig uit het bedrijfsleven. Tijdens zijn laatste functies was van 
hij directeur bij OHRA-zorgverzekeringen en bij strategie Delta Lloyd Groep. Na zijn 
pensionering is hij geïnteresseerd geraakt in de cultuurhistorie van deze streek. Hij is 
oprichter van ‘Wandelen met Verhalen’, lid van het bestuur van ‘Stichting Huys te Moock’, 
historisch stadsgids in Nijmegen (Gilde), voorzitter van het ‘Erfgoedplatform Mook en 
Middelaar’ en auteur van de historische roman Noodweer, een verhaal over het leven in het 
frontgebied van de Tachtigjarige Oorlog. 
 
Wilt u al iets meer weten over ‘Stichting Huys te Moock’ kijk dan op’: 
https://www.huystemoock.nl/nl/ of mail info@huystemoock.nl.  
 
Praktische informatie 
 
Zoals gebruikelijk is deze lezing ook toegankelijk voor belangstellende niet-leden. Zij betalen 
een bijdrage van € 5.  
 
Uiteraard dienen voor het bijwonen van de lezing de op dat moment geldende corona-
maatregelen in acht te worden genomen. Voor de veiligheid van u en uw medebezoekers 
vragen wij u dan ook deze maatregelen op te volgen. Voor zaal Odeon gelden de 
coronamaatregelen voor de horeca. 
 
Voor de actuele coronamaatregelen in de horeca verwijzen wij u naar de informatie van de 
rijksoverheid op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-
uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen  
 
Voor meer informatie over LGOG Venray zie: https://lgog.nl/regios/venray  
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Data volgende activiteiten in 2022 
  
Maandag 25 april 2022, aanvang 19:30 uur → Lezing door Prof. Dr. Nico Nelissen over 
Wederopbouw, in het bijzonder in Venray.  
  
Maandag 30 mei 2022, aanvang 19:00 uur (Let op! deze activiteit start een half uur eerder)  
→ ALV en Lezing. Onderwerp wordt nader bekend gemaakt.  
  
 
 
 
 
 


