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Onze meule moalt nie mèr 

Door Henk Geurts 

 

Onze molen, de Witte Molen in Heesch, stond tegenover het huisje waar ik geboren 

ben op de Velft 163B. Ik ben een zoon van Jan en Anna Geurts (Jan de Mulder). In 

1950 hebben mijn ouders deze molen, of wat ervan restte, samen met de maalderij 

van de familie Weekers overgenomen. Deze familie Weekers is toen naar Australië 

geëmigreerd.  

In de Molendatabase staat het volgende over de Witte Molen: 
 

Op 28 mei 1862 vraagt Cornelis van den Eynden, molenaar te Veldhoven, een vergunning aan bij het 

gemeentebestuur te Heesch, tot het oprichten van een windmolen, bestemd voor het breken en pellen 

van graan en tot het slaan van olie op het perceel bouwland ter plaatse genaamd Lage Wijst (thans de 

Gildestraat)  

De molen werd oorspronkelijk in 1862 gebouwd, als een achtkante molen, op een stenen onderbouw. 

Het achtkant was bekleed met asfaltpapier. De molen ging in 1864 in vlammen op. In 1865 volgde 

herbouw, en kwam de molen weer in bedrijf. Dit keer was het een ronde stenen bergmolen.  

Naast een zeskante bergmolen had het dorp Heesch dus ook een stenen bergmolen. Tijdens de 

bevrijding van Zuid-Nederland werd de molen in oktober 1944 zwaar beschadigd en vervolgens 

gedeeltelijk afgebroken.  

Molenaar was toen Sjeng Weekers, bijgestaan door molenaarsknecht Piet Romme. Later volgde  J. 

Geurts hem op en had er een graan- en meelhandel.  

In 1967 is de molen verkocht aan de gemeente, die toen al sterk in verval was. Tot 1973 is er een 

jongerensoos gevestigd geweest in de molen.  Wegens slechte staat is de molen gesloopt.  

Bron: Heesch van heden tot verleden, 1976. Informatie van H. van der Kaay, 20 nov. 2005.  

 

 

De Heesche Witte Molen “Onze Hoop” in vol ornaat 

 

Volgens publicatie van P.C. Hendriks in het boek “Heesch van Verleden tot Heden” 

werd in 1883 de heer Adrianus Coenraad molenaar op de Witte Molen. Naast 

molenaar is de heer Coenraad ook herbergier. Voor de handboogschutterij 

“Oeffening en Uitspanning” bouwt de molenaar/herbergier een schietbaan naast de 

molen. Zijn opvolgers zijn Nard Kuijpers, G. Arts en S. Weekers.  
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Joop Thuring uit Heesch is onlangs samen met mijn familie en gebaseerd op de 

verhalen van mijn vader, tot de volgende slotsom gekomen: deze molen is bij de 

beschieting van Heesch in september 1944 vanuit het zuiden (Nistelrode) bij de 

bevrijding van Heesch door de geallieerden kapotgeschoten. Dit omdat men dacht 

dat de Duitsers deze molen als uitkijkpost in gebruik hadden. (Zie ook het artikel 

Goede tijden…slechte tijden…in DeMooiBernhezerKrant van november 2016). Tot 

die tijd was dit een hele grote, hoge Witte Molen.  

Oorspronkelijk was hij genaamd “Onze Hoop”. Van molenaar Ad van den Akker uit 

Heesch en vrijwillig molenaar op de molen in Nistelrode, hoorde ik dat de wieken aan 

deze molen “Verdekkerd” waren. In 1938 zijn er stroomlijnwieken aangebracht 

volgens het systeem ‘Dekker’, waardoor de gang van de molen stabieler werd: een 

gedeelte van de wieken werd bekleed met aluminium platen en zo gevormd dat ze 

het aanzicht van een vliegtuigvleugel kregen: de trekkracht van de wieken steeg en 

de weerstand nam af, waardoor de windkracht optimaal werd benut. Dus eigenlijk 

een verhoging van het rendement. 

 

 
“Verdekkerde” wieken 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Vóór september 1944 

 

Bij die beschietingen, waarbij overigens ook veel boerderijen in vlammen zijn 

opgegaan, is de gehele vierde kapzolder met kruiwerk, wieken en kap eraf 

geschoten. Dit was ook te zien, omdat de steigergaten in de muur onder de kap  

verdwenen waren. Wat uiteindelijk restte was een stomp met een molenberg en met 

nog maar drie verdiepingsvloeren in plaats van vier.  

 

 

 

Na september 1944 

 

Bovenop de houten vierde vloer is toen als dak een cementen vloer gestort zodat het 

regenwater eraf kon lopen en dus ook niet naar binnen lekte. Er lag een luik op het 

oude trapgat waardoor je bovenop de molen kon klimmen.  
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Elke verdiepingsvloer lag op twee hele dikke parallelle eikenhouten balken die aan 

weerszijden in de muur gemetseld waren. Dwars hierop lagen kleinere eiken balkjes, 

waarop dan weer de eikenhouten vloerplanken bevestigd waren. Die eikenhouten 

draagbalken waren zo hard dat je er nauwelijks een spijker in kon slaan. 

Achter de molen, daar waar vroeger de landbouwschool stond, was een hele grote 

ontgronding. Dit was een heel grote uitgraving van wel een meter diep. Daar weer 

recht achter stond een heel klein boerderijtje dat weer hoger op het oorspronkelijke 

peil stond. Uit die ontgronding is destijds het zand voor de molenberg gegraven. Dat 

is waar nu de Floraliastraat en de Hadewychstraat lopen. 

De begane grond zat onder in molenberg met één grote invaart voor paarden. Een 

mooi rond en wit gewelf. Deze invaart liep onder in de molen dood. Daarom moesten 

paard en wagen er achteruit in- of uitgereden worden. Of ze moesten onder in de 

molen keren. Er is hier wel eens een paard vreselijk op hol gelagen en toen zijn er 

stenen uit de muur getrapt. De grote deuren die voor de invaart hingen, zaten er niet 

meer aan. Aan de linkerkant bij de ingang van de invaart was een schuinoplopende 

schansmuur. Deze schansmuur liep boven over in een soort stenen borstwering die 

over de invaart lag. Onderaan deze schansmuur lag een dikke witte molensteen met 

een hele grote vierkante steen er bovenop. Wat de functie van die vierkante steen 

geweest is, weet ik niet. Rond deze steen zaten er nog heel wat scherpe 

munitiepatronen uit de oorlog in het zand van de molenberg. We hebben er veel 

uitgegraven, wat achteraf levensgevaarlijk was. 

Als je de invaart inging, zat er aan weerskanten een nis. Links een hoge en ondiepe 

nis en rechts een lage en diepe nis. In de rechter nis lagen oude zware 

molenonderdelen. In de linker nis lag wat rommel. Als je verder de invaart inliep, 

kwam je in de onderste molenruimte, donker en vochtig. Deze begane grond was in 

gebruik als opslag voor kunstmest en kalizout. De invaart werd overigens door pa 

Geurts als garage voor de vracht- en personenwagens gebruikt. 

 

 
Martin, Jack, Jeanne en Henk Geurts voor de invaart 

Links de grote vierkante steen bovenop de molensteen 
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De drie bovenste verdiepingen van de molen waren verhuurd aan de verkenners en 

daarmee eigenlijk streng verboden speelterrein voor ons.  

Op de eerste verdieping, ter hoogte van de molenberg, waren hele mooie 

wandschilderingen gemaakt. Deze had broeder Stanislaus van de Broeders de la 

Salle geschilderd. Wat ik me vooral herinner is een hele mooie schildering van St. 

Joris met de Draak en verschillende dieren. Die was heel indrukwekkend. (Wellicht 

dat er nog oude verkenners zijn die daar foto’s van hebben.) 

Langs de buitenmuur waren er allemaal bankjes in het rond gemetseld. De zitting 

van deze bankjes waren houten planken die er los op lagen. Hierdoor ontstond er 

een afgesloten opslagruimte voor touw, palen en andere verkennersspullen. 

Om een of andere reden was er hier een gladde betonnen vloer aangebracht, die 

over de houten vloerplanken lag. Tegenover de deur, daar waar vroeger de tweede 

deur zat, was een hele mooie open haard gemetseld. De schoorsteen van deze 

haard liep aan de buitenkant via een lange pijp langs de molen omhoog. Links zat 

een hele steile trap naar de tweede verdieping. Deze trap is later ten tijde van de 

jeugdsozen door mijn broers vervangen door een normale houten trap die uit een 

gesloopte boerderij kwam.  

 

De tweede verdieping was heel hoog en leeg, met kale muren. Er zaten vier 

gewelfde ramen tegenover elkaar. Via een hele zware lange ladder kon je naar de 

derde verdieping klimmen. Pa had die trap meestal verplaatst, zodat we niet hoger 

konden. Toch kon je hier via het raampje langs de buitenmuur en de schoorsteenpijp 

naar de derde verdieping klimmen.  

Deze derde verdieping was niet zo hoog en er was een grote ronde sparing in de 

muur uitgeslepen. Ik weet nog steeds niet waarom dit zo was. Hier zaten op deze 

verdieping maar twee gewelfde ramen tegenover elkaar. Eén met uitzicht op de kerk 

en bij helder weer op de St. Jan in ’s-Hertogenbosch. Het andere raam zat aan de 

kant van de schoorsteenpijp. Vanuit het raam bij de schoorsteen hadden we uitzicht 

op de nieuwgebouwde rijtjeswoningen aan de Witte Molenweg. In het eerste huis 

woonde politieman Jansen en daarnaast de familie Lohstroh. Bij de familie Lohstroh 

hadden ze geloof ik veertien kinderen en die woonden met zijn allen in dat rijtjeshuis.  

Tenslotte kon je vanaf de derde verdieping door een luik bovenop de molen klimmen. 

Hier bovenop hadden we helemaal rondom een fantastisch uitzicht.  

 

Later hoorde ik van oud verkenner Ad van den Akker (zie boven) dat er per 
verdieping een andere leeftijdsgroep verkenners zat. En dat er bovenin door de 
oudsten weleens een (?) potje bier gedronken werd. Enkele verkenners konden heel 
goed jodelen. Misschien na menig potje bier, wie weet.  
 
Ad van den Akker: “Ik heb op de molen bij de verkenners vanaf mijn achtste jaar tot 
dat ik in militaire dienst ging een zeer leerzame en mooie periode doorgebracht. We 
kregen vaak een vanaf het dak van de molen met een zaklamp in morse geseinde 
opdracht die we dan per patrouille moesten uitvoeren. 
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Ook de mooie grote, houtgestookte open schouw en later ook met afgelopen olie 
brandend vuur vergeet ik niet meer.  Er waren toen vier patrouilles, ook met 
dierennamen zoals de panters, houtduiven, leeuwen en luipaarden.” 
 

Eind vijftiger jaren is onze pa samen met mijn oudste broer Martin naar Den Haag 

geweest om subsidie uit het Marshallplan te krijgen voor de restauratie van de 

molen. Dit was uiteraard niet gelukt. Volgens P.C. Hendriks omdat de molen geen 

bijzondere bouwwerk en dus niet als waardevol genoeg beschouwd werd.  

 

Om een of andere reden zijn de verkenners eind vijftiger-begin zestiger jaren 

vertrokken. Daarna werd de molen als opslag voor koren gebruikt. Bovenin was een 

elektrische takel aangebracht zodat de zakken met graan vanaf de begane grond 

naar boven getakeld konden worden. Maar met het vertrek van de verkenners werd 

het hier nu vooral het domein van de kinderen Geurts. 

Vooral de open haard was zeer in trek bij ons. We stookten er zo hard dat het een 

wonder is dat die molen niet compleet in vlammen opgegaan is. Alles wat brandbaar 

was ging erin: afgelopen motorolie, diesel, hout etc. De gladde betonvloer was een 

ideale rolschaatsbaan. 

Mijn oudere broer Rien had op de bovenste verdieping een duiventil. Ik weet 

overigens niet meer hoeveel duiven hij had. Daarna had hij op deze verdieping ook 

een aantal kuikens van pa Geurts gekregen. Deze kuikens werden met een 

elektrische straalkachel verwarmd, zodat ze niet omkwamen van de kou. Het bleek 

echter dat er dagelijks enkele kuikens spoorloos verdwenen waren. 

Hoogstwaarschijnlijk als afwisselend maaltje voor de katten uit de maalderij; in plaats 

van muizen een kuikentje. Het luik in het dak was altijd lek. Daarom was na een 

aantal jaren de bovenste verdiepingsvloer zo rot dat we er niet meer mochten 

komen. Onze ouders waren bang dat we erdoorheen zouden zakken en 

verongelukken. 

De zestiende verjaardag van mijn broer Rien mocht van onze pa in de molen gevierd 

worden met een fuif. Op de eerste verdieping moest hard gepoetst worden en we 

maakten tafeltjes van houten pallets. Omdat het zonde was om deze fuif de boel 

weer te laten verslonzen konden vrienden daarna de ruimte huren om hun fuif bij ons 

te vieren. Daarna kwamen er diverse jeugdsociëteiten in maar dat staat in een ander 

verhaal over de Witte Molen uitvoerig beschreven. (Zie BHIC, verhalen van Heesch) 

 

De maalderij, opgetrokken uit cementsteen en met zwarte mulderpannen, stond voor 

de molen aan de weg. Dit was eigenlijk de oude molenaarswoning. Behalve de 

zoldervloer waren alle vertrekken er uitgesloopt.  Beneden in deze maalderij werd 

aanvankelijk gemalen met molenstenen en er stond een hamermolen. Dit alles werd 

aangedreven door een eencilinder lange slag motor. De overbrenging ging met 

riemen en houten pulleys naar de diverse aan te drijven onderdelen. Ik weet nog dat 

die riemen regelmatig ingevet moesten worden (met stroop?). Er was ook een 

elevator. Dit waren twee opstaande kokers van hout waar een riem met bakjes 
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doorheen liep. Onder schepten die bakjes het losse koren uit een stortbak en boven 

werden de bakjes boven de maalstenen geleegd. 

Rechts naast de maalderij was het klompenhok en de korenopslagruimte. Dit was 

een van gecarboleumde planken opgetrokken ruimte. De korenopslagruimte liep 

helemaal door naar achteren. Deze ruimte lag vol met stapels jutezakken gevuld met 

rogge of haver.  

Het voorste gedeelte van deze ruimte was het klompenhok. Deze ruimte kon 

afgesloten worden. Hier stonden de klompen keurig op maat op planken. Geel met 

rood geschilderd. Luxe en duurdere klompen waren paars. Damesklompen waren 

laag, zonder wreef maar met een leren bandje. Deze waren zwart of paars. Vaak 

kwamen mensen met een houtje met een bepaalde lengte voor de maat klompen 

kopen. Verder stonden er in dit klompenhok van die grote flessen in een rieten mand 

met landbouwvergif. Dit stonk verschrikkelijk. In een afsluitbaar kastje werd 

rattenvergif en andersoortig vergif bewaard.  

Nog verder naar rechts in het gebouw kwam je in het pakhuis. Dit was een nissenhut 

van golfplaten. Hier lagen alle mengvoeders van Meulemans uit Ravenstein op 

voorraad opgeslagen.  

 

 
Ons gedoetje. Links de maalderij met daarachter de molen,  

midden het klompenhok, rechts de nissenhut 

 

 

 
Ons gedoetje. De nissenhut van achteren met onze boomgaard 

Het stompje boven het dak van de maalderij is de afgebrande kerktoren. 
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Mijn vader verkocht de molen en het pakhuis in 1967. Hij had een stuk grond gekocht 

op de hoek van de Vinkelsestraat en de Kromstraat. Hier bouwde hij eerst een 

nieuwe maalderij. Daar had hij ook een winkel bij voor dierenvoeders en 

dierenbenodigdheden. Een jaar later heeft hij hier een woonhuis bijgebouwd en in 

1969 zijn we verhuisd van de Witte Molenweg (nu Gildenstraat) naar de 

Vinkelsestraat. Ik zat toen op de UTS in Oss en ging iedere dag in de middagpauze 

thuis warm eten. Op een dag kwam ik thuis om te komen eten en stond het huis 

leeg…we waren dus verhuisd.  

 

Juni 1973 stond ik met onze pa en mijn broer Jack in de Bergstraat naast het huis 

waar ik geboren ben naar het slopen van onze molen te kijken. Dat werd gedaan met 

een grote hijskraan met een zware kogel eraan die tegen de muur geslingerd werd. 

Er werd niet veel gezegd en we hadden een brok in de keel. Maar het was duidelijk 

dat er in Heesch een bouwwerk aan het verdwijnen was, dat als een rode draad door 

ons hele leven gelopen had. Het had volgens ons nooit afgebroken had mogen 

worden.  

 

 

 
Roemloos einde van de Witte Molen in 1973. Foto: “De Elf Rotten” Heesch 

 

 

 

Henk Geurts 

 

 

 

 

 

 

 

 


