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De voormolen
Dit volledige nummer staat in het teken van de tweede wereldoorlog en de bevrijding. Dit jaar is het precies 75 jaar geleden, dat de Peel bevrijd werd door de legers van de geallieerden. Diverse molenaars stuurden ons allerlei verhalen en
wetenswaardigheden.
Molens waren gedurende de oorlog, maar ook tijdens de bevrijding een belangrijk
oriëntatiepunt voor zowel de Duitse soldaten, als voor onze bevrijders. Sommige
molens hadden het zwaar te verduren in de strijd, bijvoorbeeld de molen van Vlierden, Heeze en die van Liessel raakten zwaar beschadigd bij deze eindstrijd in
1944. Deze laatste molen diende tijdens de bevrijding zelfs een korte tijd als woning.
Maar ook gedurende de oorlog speelden molens soms een hoofdrol in het dagelijkse leven: de verhalen over de Victor in Someren en over ’t Nupke in Geldrop
vormen hier het bewijs van.
De molen die u aantreft op de voorpagina, waarvan lange tijd niet bekend was om
welke molen het hierbij ging, diende eerder al eens als voorpagina en wel in november 1944. Hij stond namelijk afgebeeld op het tijdschrift LE PATRIOTE ILLUSTRÉ. Dit was een Belgisch, Franstalig, weekblad (hebdomadaire), dat nog tot
1975 heeft bestaan. De molenonderzoekers Ton Meesters en John Verpaalen
ontdekten, dat het hierbij om de Bijenkorf in Gemert ging.
Op de foto staan verder Mia (Marietje) Peeters (meisjesnaam, later getrouwd met
ene Verhoeven) en waarschijnlijk een van haar broers Jan. Zij waren kinderen van
molenaar Peeters.
Rond 2008 kwam Mia (in rolstoel) met haar dochter op de Bijenkorf. Haar dochter,
Leny, was in Gemert op familiebezoek en wilde graag nog eens de Bijenkorf zien,
waarvan ze wist dat haar moeder daar gefotografeerd was bij de bevrijding.
Ton Meesters en John Verpaalen waren juist die ook dag op de Bijenkorf. Zo hebben deze mensen elkaar geheel toevallig ontmoet en was voor iedereen meteen
duidelijk welke, voorheen onbekende, personen er op de foto staan. De soldaat op
de foto is waarschijnlijk een Canadese soldaat.
Jeroen van Boxmeer, die een origineel van het desbetreffende tijdschrift bezit stelde ons in de gelegenheid deze foto nogmaals, na bijna 75 jaar, opnieuw weer als
voorpagina te gebruiken.
De redactie
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Joh.-Elisabeth Vlierden
Houtblokjes zagen om te kunnen autorijden
De redactie

Harrie Smits, de molenaar van de Vlierdense molen, stuurde ons
een foto van een zwaar beschadigde molen. Onderaan de foto
staat met potlood geschreven: 23 september 1944.
De website van Deurnewiki vertelt ons dat de molen tijdens de
Tweede Wereldoorlog werd gebruikt om houtblokjes te zagen, bestemd voor houtgasgeneratoren, die in auto’s werden gebruikt bij
gebrek aan benzine.
Bij de bevrijding in de septemberdagen van 1944 liep de molen
veel schade op door Engels artilleriegeschut. Grote gaten zaten er
in de romp, terwijl één buitenroede naar beneden stortte. Met drie
wieken kon molenaar Jan van Deursen niet malen, maar gelukkig
duurde de reparatie niet al te lang. Wel moest zoon Louw enige tijd
met twee wieken malen, want de bakkers moesten natuurlijk wel
van meel kunnen worden voorzien.
Een van de vele auto’s die in de 2e W.O.
rondreden met een
houtgasgenerator
achterop
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Op deze foto, die de molenaar inzond, is duidelijk de zware schade te zien die de
molen op liep: een roedhelft is verdwenen en de romp
vertoont een drietal enorme gaten.
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Standerdmolen Mierlo
De bevrijding van Mierlo
De redactie

Op dinsdag 19 september namen Amerikaanse parachutisten zonder veel
geweld te hoeven gebruiken Mierlo in. De dag erna, ’s woensdags, waren
de Duitsers echter weer terug in het dorp. Dit duurde echter niet lang; op
donderdagavond 21 september kwamen Engelse tanks, schietend Mierlo
binnentrekken. Zij namen waarschijnlijk de spoorlijn in Mierlo-Hout en
Helmond onder vuur. Zodoende werd Mierlo dus twee keer bevrijd, zonder dat daar overdadig veel geweld aan te pas kwam.

Rechts op de voorgrond, op de weide vóór de molen, is een Engels
luchtafweergeschut gesitueerd. Op de achtergrond, links naast de molen,
is het tweede luchtafweergeschut te zien.
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Net vóór de bevrijding, werd op 28 augustus 1944, Mierlo en Mierlo-Hout
nog wel gebombardeerd. Daarbij werden diverse huizen aan de Helmondseweg (tegenwoordige Mierlose weg) vernietigd.
Bij de molen was een Engels luchtafweergeschut geplaatst, te weten: één
kanon op de molenberg en twee in de wei voor de molen.

Amerikaanse para's van de 101ste Airborne bij de eerste bevrijding van
Mierlo op dinsdag 19 september 1944
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’t Nupke Geldrop
Geldrops molen tijdens de 2e wereld oorlog
Hans Tielemans

Ik wil beginnen met een anekdote die mijn vrouw meemaakte in een slagerij in het centrum van Geldrop, in het begin van mijn molenaarschap.
Toen ze aan de beurt was, begroette de slager haar met de woorden:
“Hallo, daar is de vrouw van de molenaar”. Hierop reageerde een andere
oudere klant met: “Van welke molen?” Waarop de slager antwoordde: “De
molen aan de Molenakker.” Hierop reageerde de klant weer “O, die van
die NSB’er. De oude slager kwam toen achter de toonbank vandaan, pakte de klant bij zijn revers pakte en zei: “Als wij Jan niet hadden gehad, had
jij in de oorlog niet te eten gehad.”
De molenaar van de korenmolen in Geldrop had, naar ik toen begreep, in
de oorlogsjaren veel gemalen voor de Duitsers. Hierdoor kreeg hij bij een
gedeelte van de Geldropse bevolking niet zo’n goede naam. Bij een ander
deel, dat hem waarschijnlijk beter kende, juist een goede naam.
Door zijn contacten met de Duitsers wist hij vrij veel over hun doen en
laten en kon hij het nodige doen voor de inwoners van Geldrop. Doordat
hij ‘bevriend’ was met de Duitsers, kreeg molenaar Jan opdrachten van
hen en kon hij dus regelmatig malen. Hij kon dus ook veel clandestien
malen voor de bevolking. Dit deed hij dan ook regelmatig.
Het volgende verhaal kreeg ik te horen van iemand die als kind door zijn
moeder naar de molen werd gestuurd met een zak rogge, die de mensen
zelf verbouwden en bewaarden op zolder of in hun kelder.
Het verhaal luidde als volgt: “Door ons moeder werd ik naar de molen gestuurd met een zak rogge om te laten malen. Ons moeder had gezegd,
dat ik er maar op moest wachten tot het klaar was. Ik hoefde niet lang te
wachten, want binnen een paar minuten had ik mijn zak meel al weer terug.”
Het verhaal doet de ronde dat Jan de vuile rogge die de mensen op hun
zolders of in kelders bewaarden, met muizenkeutels en dergelijke, omruilde voor meel van de schone rogge die eigenlijk voor de Duitsers bestemd
was.
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Nog een ander verhaal kreeg ik te horen van iemand die de oorlog als
jongvolwassene heeft meegemaakt. Het luidde als volgt:
Zoals de meeste van jullie wel zullen weten, staat de molen dicht bij de
spoorbaan Eindhoven, Weert, Maastricht. Hierover reden de kolentreinen
vanaf de mijnen in Zuid-Limburg naar het westen van Nederland. Deze
spoorbaan maakt juist in Geldrop een vrij scherpe bocht, daarom moesten
die oude stoomtreinen flink snelheid verminderen. Als molenaar Jan wist
dat er weinig of geen Duitsers in de buurt waren, zette hij de wieken van
zijn molen in een bepaalde stand. Iedereen wist dat de kust dan veilig was
en mensen verzamelden zich in de invaart van de molen. Als men in de
verte de trein puffend en fluitend hoorde aankomen, maakte men zich
klaar voor de sprong. De mensen gingen in de sloot naast het spoor liggen en als de trein langzaam voorbij kwam, klommen ze omhoog uit de
sloot en sprongen op de trein, in de kolenwagons. Dan begon men zo
snel mogelijk kolen in de spoorsloot te gooien om weer van de trein af te
springen, voordat hij het station passeerde.
Helaas heeft Jan de molenaar zijn goede werk duur moeten betalen: tijdens de bevrijding in september 1944 is zijn enige zoon dodelijk verongelukt door een Engelse legertruck.

Op 19 september 1944 komen de eerste Amerikaanse
parachutisten aan in Geldrop.
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de Oostenwind Asten
Amerikaans veldhospitaal in Asten
Geert van Stekelenburg

De molenaars Ferd en Frits van Stekelenburg kijken verbaasd toe als op
vrijdagavond 29 september 1944 Amerikaanse soldaten van de “Seventh
Armored Division” naar hun ,,windmill" staan te kijken en er rond de molen een veldhospitaal wordt ingericht.
Het tentenkamp wordt zó dicht bij de molen geplaatst, (zeer waarschijnlijk
ten westen van de molen) dat wanneer de volgende dag de wind (van het

Het Amerikaanse veldhospitaal bij de molen in Asten. Tijdens het weekend van
28 en 29 september, dus op de kop af na precies 75 jaar, zal er weer een zelfde
soort veldhospitaal bij de molen staan opgesteld. Rondom deze tent zal verder
nog meer Amerikaans oorlogsmateriaal uit de 2e wereldoorlog te zien zijn. Onder
in de molen wordt een kleine tentoonstelling ingericht.
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zuid- westen naar het westen) is gedraaid en de molenaars de molen op
de wind gekruid hebben, de wentelende wieken van de molen vlak over
één van hun tenten scheert. Men besluit dan toch maar om deze tent op
iets veiliger afstand te plaatsen.
Zowel Amerikaanse als Engelse soldaten staan de volgende dagen in
rijen te wachten om de molen te kunnen bekijken. Ze verwonderen zich
over de luid ratelend, draaiende kammen en raderen. Ze vergeten voor
even, dat ze aan het oorlogsfront zijn. Als ze echter uit de kleine, ronde
raampjes kijken zien ze hun dode kameraden opgebaard liggen, gewikkeld in dekens met op elke deken een tak van een bremstruik. Als er een
stuk of zes soldaten overleden zijn, worden deze met een legertruck afgevoerd. Ernstig gewonden worden vervoerd naar Luik of Brussel. Minder
zwaar gewonden worden opgelapt om weer deel te gaan nemen aan de
gevechten.
Sommige soldaten krassen hun naam in de balken van de molen. Van de
molenfoto’s, die tegen de balken hangen, verdwijnen er heel wat in de
zakken van de soldaten als aandenken voor thuis. Voor de molenaars is
het haast onmogelijk om door te gaan met hun dagelijkse werk: overal
hangen of zitten soldaten. Een van die mannen van de Amerikaanse divisie, Jack Keenan, houdt een dagboek bij, dat hij illustreert met aquarellen.
Hij tekent een landschap met de molen en in de verte de kerk.
’s Avonds worden er in het pakhuis films vertoond, soldatenhelmen fungeren hierbij als zitplaatsen.
De molenaars zien voor het eerst donkere mensen, ze vertellen: “Hoewel
ze soms wild doen, zijn het stuk voor allemaal stuk goeie kerels. Ze geven
hun hele voedselpakket weg; hun rantsoen chocolade gaat naar de kinderen, die nieuwsgierig naar de donkere mannen komen kijken. En rijden
dat ze kunnen: staande op de treeplank van hun legertrucks halen ze al
rijdend de dolste dingen uit”.
Af en toe heeft ook de molen te lijden van de strijd: er slaan granaatscherven in de wieken en in de balken.
Na ongeveer een maand wordt het veldhospitaal opgebroken.
Tekst is eerder al gepubliceerd in het boek “Death Valley, De Peel”
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De Volksvriend Gemert
Negen Duitse graven bij de molen
Geert van Stekelenburg

Op vrijdagmorgen 22 september 1944 beginnen vanuit Gemert sterke
Duitse legereenheden een aanval op “de Corridor”, de smalle, geallieerde
toevoerlijn vanaf de Belgische grens achter Valkenswaard naar het frontgebied bij Arnhem. Het ging hierbij om de kort daarvoor samengestelde
Kampfgruppe Walther, naar Duitse gewoonte genoemd naar de commandant van de eenheid. Een deel van de aanval liep via Erp naar Veghel en
in mindere mate via Boekel naar Mariaheide en Uden. Van vrijdagmiddag
tot zaterdagavond was het een verbeten strijd. Veel Duitse gesneuvelden
bleven achter in het gebied tussen Erp en Veghel. Hun gewonden werden
afgevoerd naar “(Haupt)Verbandplätzen” in Venlo en in Gemert.
Het hospitaal in Gemert was ondergebracht in de nog altijd bestaande
zaal achter het café-restaurant van De Keizer. Zes militairen waren echter
al overleden toen zij bij De Keizer aankwamen, twee militairen bezweken
er aan de opgelopen verwondingen. Alle acht kregen in Gemert een tijdelijke rustplaats in een veldgraf. Een negende overleed weliswaar op een
andere plek, maar werd toch bij deze acht begraven.
Deze negen werden begraven bij molen “De Volksvriend” van Hub van
Roy aan de Oudestraat. Het is niet bekend hoe men tot de keuze van deze plek is gekomen, het kan gewoon toeval zijn geweest. Molenaar Hub
van Roy heeft de gesneuvelden begraven. Misschien werd hij daarvoor
aangewezen door de burgerlijke- dan wel de militaire autoriteiten of gewoon omdat de Duitsers hem daartoe dwongen.
Op zaterdag 23 september werden de eerste vijf begraven. Op zondag de
24ste kreeg mulder van Roy assistentie van een aantal Duitse militairen
en deze begrafenis ging ook met enig eerbetoon gepaard. Het ging hierbij
om twee officieren en een onderofficier. Tenslotte werd op maandagvoormiddag 25 september 1944, slechts een paar uur voordat hier de eerste
Britse tanks passeerden, de negende Duitse militair begraven door zijn
eigen eenheid. De eerste acht voorzien van een naam, de laatste als onbekende. De drie van zondag werden in dekens gewikkeld begraven; de
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anderen in hun uniform. De vijf graven
van zaterdag 23 september zijn waarschijnlijk meteen van een
kruis voorzien, wellicht
het zogenaamde
Wehrmachtkruis. Daarop werden de namen
en rangen aangetekend. Voor de drie op
zondag was niet direct
een kruis beschikbaar
en deze werden later,
via de gemeente, alsnog geplaatst met
daarop alleen aangetekend hun rang en achternaam. De onbekende van maandag 24
september moest het,
gedurende de gehele
periode dat hij daar lag,
stellen met het kale
paaltje dat zijn eenheid
na zijn begrafenis
plaatste.
Omdat op de kruisen
De volgorde van de graven was van rechts naar links geen ruimte was om de
genummerd van 1 t/m 9.
persoonlijke gegevens
De drie rechtse kruisen zijn duidelijk afwijkend van de
van de ter aarde bevolgende vijf.
stelden aan te brengen,
besloten de Duitse militairen, die bij deze begrafenis aanwezig waren, om op een bijzondere wijze een latere identificatie eenvoudiger te maken. Bij de eerste drie graven
werden per graf de identificatiegegevens in een fles en geplaatst. Later
zijn deze flessen teruggevonden.
Met brieven van 1 juni 1945 en 30 januari 1946 verstrekte de gemeente
de eerder gevraagde opgave van deze negen Duitse graven aan het Nederlandse Rode Kruis respectievelijk het Ministerie van Oorlog. In de brieven werd gezegd, dat de gegevens van de begraven soldaten waren
“verzameld uit de opschriften op de kruizen en verder ingewonnen inlichtingen”.
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De naam van de soldaat in graf 9 werd al vrij snel na de oorlog bekend,
maar een aantal jaren geleden bleek dat bij de identificatie een fout gemaakt was, het bleek toch om een andere soldaat te gaan.
Alle stoffelijke overschotten werden door de Dienst Identificatie en Berging van het Ministerie van Oorlog op 23-09-1947 opgegraven en op 3-10
- 1947 herbegraven in Ysselsteyn, in dezelfde volgorde als zij in Gemert
bij de molen lagen.
Bron: Gemerts Heem 2010, auteur Ellen Brouwers

De “11th Armoured Division” trekt door Deurne in de richting van
Gemert op 26 september 1944
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De Volksvriend Liessel
De molen in en rond de 2e wereldoorlog
Peter van Rongen

In het Peellands Molennieuws van april 2019 (PM 96) heb ik een stukje
geschreven over de schade die de molen heeft opgelopen tijdens de
tweede bevrijding van Liessel rond 29 oktober 1944. In deze bijdrage wil
ik een aantal los van elkaar staande wetenswaardigheden delen die rond
de molen in de Tweede Wereldoorlog hebben plaats gevonden.
Piet Gitzels (de derde, kleinzoon van de stichter van de molen) was onderwijzer, maar werd tijdens de oorlogsjaren tewerkgesteld op
het distributiekantoor in Deurne. Hier werkte ook zijn latere echtgenote
Truus. Piet was actief in het verzet, het was dus vrij eenvoudig onderduikers op illegale wijze van voedselbonnen te voorzien. Dit bleef in relatie
met zijn werk bij het distributiekantoor bij de overheid niet onopgemerkt.
Al vrij snel werd hij gezocht. Op een zeker moment wilde men hem arresteren en kon hij ternauwernood vluchten en onderduiken. Ondanks dat hij
was ondergedoken, bleef hij actief in het verzet. Het volgende verhaal is
hiervan een duidelijke illustratie.
In de nacht van 22 op 23 april 1944 maakte een Halifax-bommenwerper
een buiklanding in de Peel nabij de bocht in het Deurnes kanaal. Van de
zeven bemanningsleden wisten er vijf arrestatie te ontlopen. Drie van hen
werden door Piet, met twee medewerkers van de knokploeg, in het donker van de nacht naar de onderduikplaats bij Hannes van der Putten op
het Vloeieind gebracht. Piet ontving voor zijn hulp aan onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog het Verzetsherdenkingskruis. (bron: Deurnewiki)
Jan Vulling was, naast koopman en mattenvlechter, één van de knechten
van Piet Gitzels (de tweede). Naast het malen met de molen in Liessel
ging hij vaak met molenaar Gitzels op pad om bij andere molens de kap te
teren en de maalstenen te billen. Vroeger was ARBO niet zo’n punt; er
gaan verhalen de ronde dat hij zich met enige regelmaat aan een wiek liet
vastbinden en dan zo menig rondje draaide, waardoor hij heel Liessel kon
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overzien, zo zei hij. Helaas kwam hij in 1944 samen met zijn buurvrouw
om het leven in een schuilkelder.
Zijn dochter Thea runt het Museumke “min Hökske” in de Zeilberg. Zij vertelt over haar vader het volgende: “Mijn vader was molenaar in Liessel,
met Piet Gitzels. Ook handelde mijn vader, maakte fietsbanden .... antiknal of vol banden. Ging langs de deur met handkar en zijn gezegde was:
Laat niets liggen of staan, alles heeft waarde. Hij handelde met dokter
Hendrik Wiegersma en met Hub
van Doorne, dat
was toen in die tijd
heel gewoon. Iedereen kende “Jan
Vullings”, hij was
er voor iedereen.
En grote gezinnen
kregen een fietsband gratis, wel
met een las erin
“antiknal”. Van dit
alles heb ik ook
nog mogen genieten.” (bron: Deurnewiki)
Een geallieerde soldaat staat op wacht bij de ernstig beIn het najaar van
schadigde molen
1944 had Liessel
zwaar te lijden
van de oorlog, waarbij nagenoeg alle gebouwen en ook de kerk
beschadigd werden. Vanwege de grote schade aan hun huizen moest
een groot aantal bewoners van Liessel hun huis verlaten. De familie
Joosten mocht op 19 september 1944, met toestemming van de Engelse
commandant, de molen betrekken. Zij hebben ongeveer een week
onderin de molen gebivakkeerd, de molen heeft dus heel even een
woonbestemming gekend. Na een week moesten zij de molen verlaten en
werden ze gehuisvest in een boerderij aan de overkant van de straat. De
dag daarna werd hun jongste zoon geboren, één dag te laat, hij werd dus
net niet ingeschreven in de burgerlijke stand als geboren zijnde op het
adres van de molen, helaas…..
Ook de molen werd bij het oorlogsgeweld niet gespaard en was vanaf de
meelzolder ernstig beschadigd. De molen werd ook nog bloot gesteld aan
natuurgeweld, want ruim een jaar later werd in de “Deurnesche Courant”
van 4 januari 1946 het volgende bericht geplaatst in het plaatselijke
nieuws: “- Stormschade - Vrijdag j.l. waaide de kap, de zware as en de
wieken van P. Gitzels’ molen”. De molen verloor, nadat er ernstige schade
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was ontstaan door oorlogsgeweld, dus op vrijdag 28 december 1945 ook
nog de kap met inhoud en het gevlucht.
Omdat molenaar Piet Gitzels (de tweede) geen opvolger had zag hij af
van herstel van de molen en verkocht uiteindelijk in 1946 wat er nog van
over was aan de gebroeders van Deursen uit Vlierden. Deze kochten de
molen om een eventuele concurrent voor te blijven. Van Deursen huurde
aannemer Manders in voor het herstel van het metselwerk. Hiervan is nog
bewijs aanwezig in de toog van één van de bergdeuren, waarin gekrast
staat “LM 6-6-46”.
De molenmakers Huub en Sjors Adriaens uit Weert werden aangenomen
voor de reparatie van de molen zelf. Daarbij werden verschillende
onderdelen zoals het bovenwiel, de bovenschijfloop, bovenas, het
gevlucht en het luiwerk gebruikt van een molen uit Bergeijk, die toch
gesloopt werd. De restauratie werd uit eigen middelen van de gebroeders
van Deursen bekostigd. Bij deze opknapbeurt zou de molen uitgevoerd
worden met de wiekverbetering “van Bussel”. Omdat gelden vanuit het
fonds “wederopbouw” achterwege bleven werd de molen uiteindelijk niet
compleet hersteld en kon deze niet meer als windmolen worden benut. De
wieken van de molen hebben daarom tot 1970 geen voorzoom gehad,
wat op diverse
foto's uit die
periode is te
zien. In de
plaats daarvan
maalde de
familie van
Deursen onder
in de molen
met een door
een
brandstofmotor
aangedreven
maalstoel.
Later is deze
brandstofmotor
De door oorlogsgeweld zwaar
beschadigde
molen van
Liessel
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door van Deursen vervangen door een elektrische aandrijving. Deze
maalstoel stond onder de trap naar de meelzolder, terwijl de aandrijving in
de achterste toog stond. Het maalkoppel en brandstof aandrijving waren
waarschijnlijk sinds de stichting in de molen aanwezig. Vanwege het stof
moest bij het draaien van de maalstoel het raam aan de achterzijde
worden geopend. (Oorspronkelijk had de molen namelijk geen poort in de
achterste invaart, maar een deur en twee ramen.) We denken dat dit
maalkoppel is gebruikt tot februari/maart 1956. Recent hebben we
namelijk in het beton ter plaatse van dit koppel, naast een aantal
afdrukken van kattenpootjes, de tekst 2 maart 1956 gevonden. Deze
betonplaat bedekt de fundering van dit maalkoppel, de bevestigingen
steken er nog gedeeltelijk bovenuit.
(bronnen: Imperial War Museum, A.J. de Koning, W.A. Korpershoek, Wiro
van Heugten, Piet Meulendijks.)

Geallieerde soldaten in de nabijheid van Liessel
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De Victor Someren
Oorlog en illegaal malen
Cees verhagen

Oom Piet Meeuws (broer van moederskant) van Marc van Deursen vertelt
over zijn herinnering aan de molen tijdens de oorlog. Zijn verhalen werden
opgeschreven door Cees Verhagen te Someren. (2016)
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de aanvoer van tarwe, die meestal
uit het buitenland kwam, problematisch. Er kwam rantsoenering en de

De Victor in Someren vlak na de tweede wereldoorlog

prijs van tarwemeel werd vastgesteld door de regering. Er kwam een crisiscontroledienst die zeer actief controleerde op zwarte handel.
In de Tweede Wereldoorlog was er een tekort aan alles en ging bijna alles
op de bon, molenaars mochten alleen het geregistreerde graan malen.
Veel boeren wisten de controle te omzeilen en brachten “zwart graan”
naar de molen, dat clandestien gemalen werd. Om de onderduikers te
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voeden had de illegaliteit of bonnen nodig of men moest op de zwarte
markt aan voedsel komen. Graan dat niet was aangemeld bij het voedselbureau werd illegaal gemalen en werd hierna door o.a. bakker Van der
Weerden in Someren gebakken tot brood.
Omdat de molen bijna overal goed zichtbaar was, werd de stand van de
wieken gebruikt om de illegaliteit te waarschuwen dat er b.v. controle was
of om andere belangrijke waarschuwingen door te geven. Als uitkijkpost
werd de molen niet gebruikt
omdat er geen vluchtweg
was als men boven in de
kap zat en men was bang
voor het vernielen van de
molen als het ontdekt werd.
Bij de molen stond vaak de
knecht ‘naar het weer’ te
kijken om tijdig alarm te kunnen slaan.
Piet Meeuws (1928), 15 jaar
oud, ging tijdens de Tweede
Wereldoorlog, meestal als
het donker was, samen met
zijn broer Leo een zakje
clandestien graan (rogge)
naar de molen in de Kerkstraat brengen. Het graan
gingen ze halen bij oom
Een graanmolentje dat aangedreven werd via Frans in de Zandstraat. Moeen aandrijfriem.
lenaar Piet van Houts was
op de hoogte van hun
komst. Meestal ging dat zonder problemen: ze zetten het zakje op een
afgesproken plek bij de molen en kwamen dan een paar uur later het gemalen graan weer ophalen.
Een keer ging het bijna fout. Eén van de twee ging altijd voorop met een
zak wortelen, dat niet onder de distributie vielen. Degene die achteraan
fietste, met het zakje illegaal graan, hield de afstand zo groot, dat hij nog
net het achterlicht van zijn voorganger kon zien. Wanneer de volger geen
achterlicht meer zag, wist hij dat de degene die voorop fietste gestopt was
met fietsen en misschien aangehouden was voor controle. De volger
moest dan de zak met rogge zo snel mogelijk ergens dumpen.
Deze avond reed Leo voor en werd gecontroleerd. Piet zag plots geen
achterlicht meer en smeet de zak rogge snel langs de weg in de struiken
en alles leek goed te verlopen. Toen het rustig was, gingen ze in het pikkedonker de zak met rogge zoeken, tot spertijd hebben ze moeten zoeken
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om de zak rogge terug te vinden. Ze hebben alsnog het graan naar de
molen gebracht.
De stenen beltmolen diende, toen Someren net bevrijd was, als schuilplaats voor ongeveer 40 man uit de omgeving. Vanuit de richting Asten
werd Someren nog steeds beschoten en de berg van de molen was voor
direct vuur zeer veilig. De belt (berg) en de muren van anderhalve meter
dik konden lichte beschietingen wel tegenhouden. O wee, wanneer er
artillerievuur op de molen zou zijn gericht, dan was de ramp niet te overzien geweest. Gelukkig is dat niet gebeurd, veel molens werden, omdat zij
een ideale uitkijkpost waren, door de vijand onder vuur genomen. De vele
molens in de omgeving van Someren moesten na de oorlog door oorlogsschade afgebroken worden.
Bij een van de beschietingen door de Duitsers vanuit Asten gingen mensen uit de buurt in de molen in de (Nieuwe) Kerkstraat schuilen. “Grutje”
van de familie Meeuws kon niet lopen en werd in een rieten stoel door
enkele stevige mannen naar de molen gedragen. Maar één van de inslagen was zo dichtbij dat iedereen zich op de grond liet vallen en grootmoeder bleef dominant zitten in haar rieten stoel op het molenpad, zij keek
rond alsof ze onkwetsbaar was. Het liep allemaal goed af.
In de oorlog kregen de boeren benzinebonnen om te dorsen. Maar enkele
boeren hadden een manege en lieten de paarden de dorsmachine aandrijven. De gespaarde benzine werd gebruikt om een kleine maalstoel aan
te drijven om zo illegaal graan te malen.

De slag om Sluis 11,
tussen Someren
en Asten
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St. Victor Heeze
Drie molens in (de Heerlijkheid) Heeze
Gerard Sturkenboom

Toen WOII uitbrak stonden er in Heeze en het aangrenzende Leende
(oorspronkelijk behorend tot dezelfde heerlijkheid) drie molens:
- De standerdmolen buiten het dorp Leende, die net in de jaren voor 1940
eigendom was geworden van de staat en grondig was opgeknapt.
- De bergmolen in de Molenakkers, in 1898 als bergmolen nieuw gebouwd nadat de voorganger, een standerdmolen, in datzelfde jaar kort
ervoor was afgebrand.
- De bergmolen aan de Leenderweg in Heeze, oorspronkelijk daterend uit
1852, maar in 1905, na een uitslaande brand op 21 december 1904, weer
helemaal hersteld.
De historie van beide eerste molens gaat terug tot de 15e eeuw, het waren molens gedurende eeuwen in eigendom van de baron(es) van het
kasteel in Heeze. De molen aan de Leenderweg, de nog bestaande “St.
Victor”, had Jan Frans Pompen, heer van de Heerlijkheid Sterksel, laten
bouwen.
Een zeer zware storm van 14 november 1940 was voor de beide – van
oorsprong – heerlijke molens het einde van hun bestaan. Beide zwaar
beschadigd hadden ze de tijd niet mee. Mede door de oorlog zijn beide
niet meer hersteld, doch in de jaren erna volledig afgebroken. Onderdelen
van beide molens zijn nog wel hergebruikt.
Molen “St. Victor” heeft de storm van eind 1940 blijkbaar wel goed doorstaan; in ieder geval is er geen informatie bekend over ernstige schade. In
een kort bericht in het blad De Molenaar van 17-03-’43 wordt er wel melding van gemaakt dat “ons bestuurslid H. Trouwen de molen herstellingen
en wiekverbetering liet ondergaan door molenmaker Hub Adriaans te
Weert”. De molen werd blijkbaar weer ingezet.
Op de bladzijde hiernaast:
De St. Victor in 1941
22

In september ’44 werden grote delen van Zuid-Nederland bevrijd. In het
boekje “Heeze, 60 jaar bevrijd – Herinneringen aan een oorlog 05-05-‘05”
zijn persoonlijke verslagen opgenomen over de gebeurtenissen rond 19 20 september, de dagen waarop het front zich dwars door Heeze bevond.
Met betrekking tot de molen relevante opmerkingen volgen hierna:
Uit: Oorlogsdagboek in het kasteel:
- 19 sept. Dinsdag. De N.S.B. burgemeester Van Dissel afgezet
door den wethouder Trouwen. [P.H.J. Trouwen was sinds 1939
wethouder in Heeze.] ’s Middags half 3 de Engelschen op komst.
Het geheele dorp liep uit getooid in oranje.
- 20 sept. Woensdag. Na de vrolijke dag van 19 sept. kwam ’s morgens het bericht, dat Geldrop nog niet vrij was, en in Heeze weer
Duitschers zaten. Zij stelden geschut en mitrailleurs op . . . . . .
Het waren S.S. troepen, die zich verder overal verdekt opstelden,
o.a. in de molen van Trouwen.
Door kapelaan Brands werd o.a. het volgende opgetekend:
- Woensdag 20 september 1944 Heeze in groot gevaar! Gevaar?
Wie dacht nog aan gevaar? De dag begon in volmaakte rust, althans plaatselijk, want in de omgeving hoorde men kanongebul-
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der, geronk van vliegtuigen en het doffe inslaan van bommen en
granaten.
Verder waren er kanonnen opgesteld bij de molen aan de Leenderweg . . .
Om half twaalfkwam ik weer veilig thuis, maar ja, nu zou het er
gaan krullen. Motorordonnansen reden af en aan . . . . Duitse auto’s en vrachtwagens, waarachter kanonnen werden vervoerd,
“sierden” nu onze staten; wat was het aspect van de straat verander; gisteren groot Oranjefeest, nu front! En misschien vanavond
puin en verwoesting! Want vandaag zou slag geleverd worden: de
slag om Heeze.
De strijd ontbrandde nu voor goed in een hels spektakel van
zwaar tankgeschut en geknetter van mitrailleurs uit de richting
Emmerikstraat.
. . . . . . kwam meneer Deken daar en verteld mij, dat ik geroepen
werd bij Bert Trouwen (*), die zwaar gewond onder de molenberg
lag.
Toen ik bij de molen aankwam waren ze juist klaar met het zuiveren van het terrein van vijanden. Binnen, in de molenberg, trof ik
Een afbeelding uit het verslag van kapelaan Brands
(Foto: Heemkundekring HLZ)
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dokter Theeuwen, die bezig was de gewonde te verbinden: een
diepe wond in de borst. De dokter lichtte me in over de toestand:
“Niet levensgevaarlijk.”
Uit het archief van weekblad Parel van Brabant:
- Er werd ook op de Duitsers geschoten die in de molen zaten.
- Wat bleek nu het geval te zijn? De bevrijders hadden doorgekregen dat er zich een partij Duitsers verschanst hadden in de molenberg, onder de molen op de Leenderweg. Daarom waren ook
alle kanonnen van de tanks op de molen gericht om deze in puin
te schieten. Ook op de Leenderweg stonden voor de molen enkele tanks, met hetzelfde doel. De molenberg echter zat vol mensen
van de Leenderweg. Gelukkig had een van deze mensen de tegenwoordigheid van geest om de molendeuren open te gooien,
zodat men kon zien dat er slechts burgers onder de molen zaten.
Een telefoontje van de tanks op de Leenderweg naar de tanks die
bij ons in slagorde stonden opgesteld was voldoende om het gevaar te keren. Hadden de bevrijders snel gehandeld, dan zouden
er diverse gezinnen in Heeze zijn geweest, die de bevrijding niet
mee hadden kunnen maken.
Door Eddy Heerings:
- Toen het geluid ophield kropen wij uit de kelder en keken door het
raam en zagen wij de Engelse tanks waarna wij naar buiten kwamen. Toen wij buiten stonden konden wij zien, dat de molen
zwaar beschoten was. Bij de molen aangekomen was er een paniek van de mensen die zich verschuild hadden in de molen. Een
gewonde (Ber Trouwen) werd door de Engelsen afgevoerd.
Van hetgeen uit de diverse interviews met ooggetuigen is opgetekend,
valt dus op te maken dat de molen aan de Leenderweg (“St. Victor”) gehavend uit de frontgevechten is achtergebleven. Maar het heeft ook niet
veel gescheeld of de molen was totaal in puin geschoten (door de Engelsen).
In het blad De Molenaar van 18 dec. 1946 bericht Hub Adriaens over de
herstellingen aan de molen te Heeze, eigenaren Gebr. Trouwen. Nieuwe
draagbalk gelegd, spoorwiel hersteld, nieuw rondsel, korte spruit met lange en schoren. Uit de inmiddels 35 jaar dat ik molenaar/beheerder van
molen “St. Victor” ben, kan ik bij deze herstellingen nog het e.e.a. opmerken.
- De korte spruit, een deel van een geklinknagelde (Franssen?)
roede is vervangen tijdens de restauratie van 1983-1984
- De nieuwe draagbalk ligt in 2 van oorsprong aanwezige raamkozijnen op de steenzolder; in de muren is nog te herkennen dat
een vorige draagbalk zo’n 15 graden, linksom verdraaid, heeft
gelegen. Of dit al van de wederopbouw van na de brand van 1904
dateert of van de herstelwerkzaamheden in 1946, heb ik nog niet
duidelijk kunnen krijgen.
- Toen ik na de restauratie in 1984 molenaar werd en begon met
malen, liep het gangwerk van het enige koppel, bepaald niet soe25

-

-

pel. Uit opmetingen bleek dat de steek tussen het spoorwiel en
het steenrondsel ruim 3 mm verschilde. Uiteindelijk hebben we
(hulp heb ik daarbij gekregen van Nico Jurgens en Frans Hagenaars) een nieuw steenrondsel gemaakt met een steek die overeenkwam met die van het spoorwiel. Het was wel duidelijk (ook
door de ontbrekende slijtage) dat er niet meer op de wind gemalen is na 1946.
In een plooistuk van het spoorwiel zijn de volgende 4 letters gebeiteld: HAMW (Hub Adriaens Molenbouw Weert?). Overigens
verloopt de steek over de 77 kammen. De herstelde beschadigingen van de schade uit de beschietingen in 1944 zijn daarvan
waarschijnlijk de oorzaak.
De korte schoren uit 1946 zijn nog steeds aanwezig; handmatig
gedisseld uit grenenhout (wel eens ingekort). De lange schoren
uit eikenhout, een stuk, ook gedisseld, zijn in 1995 vernieuwd;
ook handmatig gedisseld (door Frans Hagenaars) uit 15 m lange
eikenbomen, beschikbaar gesteld door het Brabants Landschap.

(*) De familie Trouwen is van 1922 tot 1979 eigenaar geweest van molen
“St. Victor”. Pierre Trouwen (1872-1943) die in 1922 uit Nederweert
kwam en de molen kocht, had 4 zoons. (P.H.J.) Harrie (1902-1985) was
o.a. wethouder en meer dan 25 jaar voorzitter van de Katholieke Molenaarsbond “St. Victor”, Sjang (1905-1968) en Louis (1914-1975) waren
beiden werkzaam op de molen, Bèr (Bert), die gewond raakte tijdens de
beschietingen op de molen, is zover ik weet nooit actief geweest op de
molen.
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