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Lezing over 'Mei 1940 in Brabant' 
Maandag 18 april 2011 zal Prof. dr. Wim Klinkert een lezing verzorgen met als titel ‘Mei 1940 in 
Brabant’.  Hij behandelt daarin de volgende aspecten:  Midden-Brabant, vooral het gebied tussen 
Tilburg en Breda, speelde in de oorlogsplannen van de Duitsers en Fransen een belangrijke rol. Dit 
gebied was voor Fransen en Duitsers de sleutel voor de beheersing van Antwerpen, Zeeland, de 
Moerdijk en daarmee, in militaire zin, Nederland en België. De rol van het Nederlandse leger was in 
vergelijking hiermee in dit gebied opmerkelijk gering. De lezing zal ingaan op de vraag welk belang de 
oorlogvoerenden aan Brabant hechtten en hoe de gevechten zich vooral op de dagen 11 en 12 mei 
afspeelden. De nadruk ligt op Gilze en Rijen en de (ruime) omgeving. Ook zal aandacht worden 
besteed aan de vraag waarom het Nederlandse leger zo snel de strijd moest staken. 
 
Prof Klinkert is universitair hoofddocent militaire geschiedenis aan de Nederlandse Defensie 
Academie (KMA) in Breda en tevens Hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam 
De avond begint om 19.30 uur.  
 

Lezing over windmolens 
Met als titel van billen en kruien 
Dinsdag 17 mei 2011, aanvang 19.30 uur  
Waarom hebben windmolens vier wieken? Hoe oud zijn molens eigenlijk? Waar komen ze vandaan? 
Welke soorten molens zijn er? Waarom zijn windmolens zo kwetsbaar? Hoeveel molens telt 
Nederland nog? Hoe word je vrijwillig molenaar? Waarom had een molenaar vroeger een slechte 
naam? Welke uitdrukkingen in onze taal komen er uit de molenwereld? Wie kent de klucht van de 
meulenaar?  
 

 

In veel dorpen werd lang het silhouet bepaald 
door de molen en de kerk.  
 
 
Ad van Gool (1948) uit Hilvarenbeek – zoon van 
een mulder – bezocht een aantal overgebleven 
windmolens in Brabant. Begin 2008 verscheen 
zijn boek Van billen en kruien waarin hij een 
aantal windmolens uit Brabant uitgebreid 
beschrijft.  
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Cor Schrauwen kreeg erespeld Brabants Heem 
Vanwege zijn vele verdiensten voor Heemkring Molenheide heeft Cor Schrauwen uit Gilze 
dinsdagmiddag 5 april de erespeld van Brabants Heem ontvangen. Zijn vrouw Helma speldde hem 
het ereteken op, heemkringvoorzitter Bert Wagemakers reikte hem de bijbehorende oorkonde uit. 
Om gezondheidsredenen moet Cor Schrauwen zijn vrijwilligerstaken bij de heemkring aan anderen 
overdragen. Een twintigtal collega-vrijwilligers en enkele familieleden waren bij deze, voor Cor 
onverwachte, bijeenkomst aanwezig.  
 
In zijn woordje voorafgaand aan de uitreiking, ging voorzitter Wagemakers onder andere in op de 
werkzaamheden die Cor Schrauwen sinds 1998 heeft verricht. Bij de bibliotheekgroep bijvoorbeeld, 
van het scannen van foto’s tot het ordenen van gegevens en documenten. Bovendien ontwikkelde hij 
zich binnen deze groep tot een expert op het gebied van computertechnologie en digitalisering. 
 
Zijn grootste belangstelling lag echter bij het genealogisch materiaal waarover de heemkring 
beschikte. Zelf deed hij al jaren stamboomonderzoek en had hij veel kennis en contacten binnen de 
wereld van de genealogie opgedaan. Hij was dan ook de kartrekker van de twee grote genealogische 
dagen die Heemkring Molenheide in het verleden organiseerde. 
 
Bovendien richtte hij een aparte werkgroep op, stelde hij de maandelijkse genealogische inloopuren 
in en creëerde hij tal van onderzoeksmogelijkheden. Een grote verdienste is ook dat hij veel 
bezoekers wist te stimuleren en zijn kennis aan hen overdroeg. 
 

Brabantse heemdagen 2011 
De heemdagen vinden dit jaar plaats op donderdag 4 en vrijdag 5 augustus.  Onder het motto “Uden, 
ook in het land van Ravenstein” organiseert de heemkundekring Uden in nauw overleg met Brabants 
Heem de 63e Brabantse heemdagen. 
Voor informatie over deze dagen kunt u terecht op de website: www.heemkundekringuden.nl . De 
deelnamekosten per deelnemer zijn € 85,-  
 

Register de Mulder 
Op onze website kunt u bij de rubriek Digitaal Archief / de Mulder digitaal het tot en met Mulder 
117 bijgewerkte register vinden. 
  

Overige activiteiten 
Het bestuur is bezig met de voorbereiding voor onze jaarlijkse excursie. Wij hopen u zo spoedig 
mogelijk te informeren over dit gezellige en interessante uitstapje.  
 
Ook zijn we bezig een bezoek te regelen bij één van bedrijven uit de gemeente Gilze en Rijen.  Via de 
nieuwsbrief en website zullen wij u informeren. 
 
Voor actuele informatie kijk op onze website: www.heemkringmolenheide.nl 
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