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Vrijdag 24 juli ‘09 
Hot Sens@tion

Met The Mix Project 
Inkom 7
zie pag. 15

Zaterdag 25 juli ‘09
Molen-terras met Bertusband

Vanaf 20.00 u

Studio 30+

Café Chantant
met Karaoke

Gratis inkom tot 22.00 u
Na 22.00 u - Inkom:  6

zie pag. 15

Zondag 26 juli ‘09
voormiddag
Wandeltocht

Inschrijven van
7.00 u tot 13.00 u

Deelname:  1,5

Achtste Open molenrit 
voor motoren

Inschrijven van 
8.30 u tot 11.30 u

Deelname:  7

middag
Fietstocht: 

Thema "Wind en water" 26 km
Met leuke prijzenpot

Inschrijven van 12.00 u tot 14.00 u
Deelname:  1,5

zie pag. 9

 namiddag & avond
gratis inkom

Radio MONZA live
Schiet met scherp

zie pag. 11

De Broekmolen 
100 jaar geschiedenis herleven
De Broekmolen, langs de A-beek, net op de grens 
tussen Stramproy en Molenbeersel heeft "het". Ze 
ligt nog net als vroeger, idyllisch gekaderd in het 
groen van het Stramprooierbroek.. De uitstraling 
van het stenen langgevel-gebouw van rijkelijke 
ouderdom maakt je nieuwsgierig naar de verhalen 
die eraan verbonden zijn. Reeds in 1476 lag op 
deze plek een volmolen.. Maar de laatste hon-
derd jaar gaan pas echt herleven bij het boeiende 
relaas van twee vertellers op leeftijd. 

De boer en de molen

Ik zit met Sjang Maes, 89 jaar, en Wiel Jacobs, 77 
jaar, aan tafel. Door het keukenvenster zie ik een 
eind verder de Broekmolen liggen. "Als je de weide 
vervangt door akkers met koren dan zie je het land-
schap van 100 jaar terug" vertelt Sjang op een rus-
tige toon en met diepe bas-stem. Wiel verduidelijkt 
dat de mensen uit deze buurt hun graan naar de 
Broekmolen brachten. Men ging gewoon naar de 
dichtsbijzijnde molen. 

Sjang: "De Belgen uit de buurt kwamen de grens niet 
over. Zij hadden hun eigen molens: de Huybesmolen 
(Luijsenmolen) en Klootsmolen. 
Aan de Belgische zijde, 300 meter over de grens lag 
er vroeger zelfs een Slagmolen." "Oh ja ?!" mompelt 
Wiel tussendoor, "Dit wist ik nog niet". Nog wat 
enthousiaster als voorheen gaat Sjang verder: "Deze 
lag ter hoogte van de Luysenvijvers. Hier kon men 
olie laten slaan. Hurmes Kuupke, de molenaar van 
de slagmolen, heeft in de twintiger jaren in die buurt 
een boerderij gebouwd en heeft toen de molen 
afgebroken. De boerderij ligt er nog altijd. " 

Wiel: "Mensen uit het dorp of nog verder weg van 
de Broekmolen brachten het graan naar de twee 
windmolens van Stramproy. Sjang voegt er even aan 
toe dat er wel uitzonderingen bestonden. "Ik herin-
ner me een boer die ruzie had met zijn molenaar. 
Met fijn gepoetste haam voorzien van veel blinkend 
koper en "poezen", kwam hij naar de Broekmolen. 
Hij viel op! Terwijl de eerste molen nog geen 10 
minuten van zijn boerderij lag kwam hij uit ergernis 
naar hier." "Vier kilometer verder je graan brengen, 
daar was je wel even mee bezig" vult Wiel aan.

De molenaar

Ginder, tussen het groen van de bomen kleuren 
opvallende rood-bruine vlekken van het dak en 
de gevel in het zonlicht. Ik zie een perfect plaatje 
van een oude hoeve. Zelfs als je op het erf van de 
Broekmolen staat lijkt het alsof je voor een oude 
boerderij staat. Je moet al tot aan de brug bij de beek 
wandelen om aan de buitenzijde de tweede functie 
van het gebouw te herkennen, namelijk de molen. 
Immers, het waterrad en de sluizen van de molen 
bevinden zich achter het gebouw, tegen de zijgevel. 

Sjang: "100 jaar geleden pachtte boer Schinnaerts 
de Broekmolen, bestaande uit molen en boerderij. 
Hij had zes kinderen. Een van de dochters trouwde 
in met Bert van Luys (Rietjens). Bert had een bij-
zonder plan met de molen. Begin jaren dertig had 
men alleen in het dorp elektriciteit. Hij wou zijn 
droom uitwerken en de gehele buurt voorzien van 
elektriciteit via het molenrad. Ik was tien jaar, ik zie 
die man thuis nog komen. Hij ging alle buren af om 
mee te doen aan het project. Helaas heeft hij zijn 
idee niet waar kunnen maken. Snel daarna is hij 
gestorven. De weduwe heeft toen alle roerende 
goederen verkocht, en vertrok met haar kinderen 
naar Weert. Daarna kwam Peymen vanuit Bocholt 
naar de Broekmolen. De oude Peymen heeft de 
molen onderhouden. Tot in 46, Lies, de dochter, 
trouwt met Doorke Jacobs uit het dorp. Deze heeft 
de boerderij en de molen toen overgenomen.
Zij zijn er tot 1957 gebleven en toen naar Tungelroy 
vertokken"

(Lees verder op pagina 5)
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Na het vertrek van Doorke is Wiel enkele jaren molenaar geweest op de 
Broekmolen. Wiel voegt nog iets toe aan het verhaal: "Tot een tijd na de oorlog 
was het malen nog rendabel. Doorke en Lies konden naast het boeren, het 
malen er gemakkelijk bij doen. Malen op een watermolen was niet bewerkelijk. 
Lies sloot in de voormiddag de sluis, waardoor het water om twaalf uur hoog 
stond. Als Doorke tijdens de middag terugkwam van zijn werk op de akker, 
kon hij tijdens het eten malen. De molendeur en de deur van de kamer naar 
de keuken stonden open. Vanaf de keukentafel hoorden ze de molen draaien. 
Het malen kostte in feite niets. Het water was gratis, de boer moest toch eten. 
Het enige wat moest gebeuren was de zakken aanhangen, naar boven trekken, 
en omschudden. 

De molen heeft wel drie koppels stenen. Maar deze werden nooit samen 
gebruikt. De middelste werd voor veevoer gebruikt, het malen van haver, rogge 
en tarwe. Een ander was om boekwijt te malen, en de derde voor "gebägdje" 
(bakmeel). Later werd alleen maar de middelste gebruikt. De andere twee heb 
ik nooit zien draaien. Als er voor gebakrogge gemalen moest worden zorgde je 
ervoor dat het laatste veevoer alleen rogge was. Dan maakte je de molen een 
beetje zuiver en ging je verder met het malen van bakmeel".

"Jij bent na Doorke op de molen beginnen malen. Maar, wie heeft je dit geleerd?" 
vraagt Sjang tussendoor aan Wiel. Hoewel de twee mannen elkaar zeer goed 
kennen hebben ze elkaar toch nog nieuwe zaken te vertellen. "Niemand", lacht 
Wiel:" Dat leer je door het te doen. Een windmolen bedienen is veel moeilij-
ker. Maar bij een watermolen doe je de sluis open en je zorgt er voor dat er 
voldoende graan in het kaar is. Als je niet op de watermolen woont kan dit 
wel mislukken. Het tijdig ophouden van het water geeft dan wel eens een pro-
bleem. Ofwel is er te weinig water in de bovenbeek om te malen of gaat het 
water over de sluis heen. Ik had het nadeel dat ik niet op de molen woonde. Ik 
huurde immers niet voor het malen, 
maar voor de grond. Maar ik moest 
malen om het maalrecht van de 
molen te behouden Dit was al snel 
een blok aan mijn been. Na mijn 
werk op de boerderij was ik vaak 
moe, maar daarna moest ik dan nog 
malen. Tijdens het draaien van de 
molen zat je wat onder op een zak 
te wachten, en door het eentonig 
geluid van de graaiende wielen en 
het tikken van het kaar ging je wel 
eens sluimeren. Plots hoorde ik dat 
het rad sneller begon te draaien 
omdat het graan op was. Ik was 
dan te laat met het kaar opnieuw te 
vullen. De enige oplossing was dan 
om zo snel mogelijk de sluis dicht te 
draaien om het molenrad te doen 
stoppen. Als dit niet lukte kon de 
as van het kroonwiel uit een putje 
slaan. Dan moest de as met een 
"winj" (domme kracht) en de hulp 
van een paar mensen weer op zijn plaats gebracht worden. Dit kostte wel wat 
tijd."

Wiel voelt duidelijk meer voor de boerenstiel dan voor het molenaarsleven. 
Maar dat neemt niet weg dat hij over dit laatste zeer enthousiast kan vertellen. 
Een woord uit een eerste anekdote kan bij hem weer een volgend verhaal doen 
opborrelen.

"Dan kregen we de droge zomer van 59. Toen was er bijna geen water in de 
beek om op te houden. Als je begon te malen was het water van de bovenbeek 
binnen een kwartier weg. Het malen met een watermolen rendeerde toen echt 
niet". Sjang merkt tussendoor fijntjes op dat Wiel in die tijd de andere boeren 
ver voor was om de droogte te bestrijden: "Jij legde een slang met gaatjes op 
het land om te beregenen. Het water haalde je uit de beek met een benzine 
motortje. Dat had toen nog niemand." "Dat is zo," bevestigt Wiel een beetje 
gevleid, en zet zijn verhaal verder. "In de jaren zestig kocht de boerenbond de 
maalrechten van de windmolen op. De meeste boeren lieten van dan af daar 
hun graan machinaal malen.. Het molenrecht op de Broekmolen is echter geble-
ven, maar aan het malen was van toen af niets meer te verdienen."

De schuur brandt

Opvallend groot is de schuur bij de Broekmolen. Zij ligt op enkele tientallen 
meters van het woonhuis met hoge linden en eiken ervoor. Ze geeft een extra 

rustiek karakter aan de omgeving maar de bouwstijl komt niet overeen met deze 
van de watermolen. Ik vraag of deze schuur hier al lang staat. Wiel en Sjang laten 
allebei merken dat ze hierover iets willen vertellen. Het lijkt erop dat de sterke 
verhalen nu pas in aantocht zijn. 

Wiel:" Deze schuur staat er vanaf de jaren 70. Vroeger stond er een ander 
schuur dichter bij het woonhuis, maar deze is in 1958 afgebrand. Ik had de 
molen nog maar pas. Toen werd er in de kolk gezwommen. In Neeritter was 
een klooster met moeilijk opvoedbare kinderen. 's Zomers gingen de paters van 
het instituut met de kinderen fietsen. Zo kwamen ze ook aan de Broekmolen 
zwemmen in de kolk achter het molenrad. De jongeren hebben toen in de 
schuur gerookt. Er kwam brand van. De brandweer van Stramroy moest komen 
met de brandspuit. Toen ze hier aankwamen zat er geen druppel benzine in de 
motor van de brandweerpomp. Eén brandweerman moest toen op zijn motor 
terugkeren, naar de benzinepomp in Stramproy om benzine te halen. Water 
was er voldoende om te blussen, maar het kon niet opgepompt worden! Ik heb 
tegen de paters verteld dat dit geen werk was."
"Dat dit op deze manier gebeurd was wist ik nog niet. Dit is wel dom." zegt 
Sjang.

"Maar, zeker zo dom is het volgende." Gaat Wiel verder:"De molen was eigen-
dom van Meeuwissen uit Echt. Doorke Jacobs en Lies Peymen hadden graag 
het woonhuis gehad. De familie Meeuwissen was niet van plan om een nieuw 
woonhuis te zetten of vernieuwingen uit te voeren aan de Broekmolen. Daarbij 
kreeg Doorke van de toenmalige burgermeester Hoeymakers van Stramproy 
te horen dat men geen vergunning zou krijgen voor verbouwingen. Het beste 
kon hij de molen verlaten vertelde de burgemeester. Doorke gaf toe en is naar 
Tungelroy getrokken. Dat is mijn geluk geweest. Ik huurde de molen wel van die 
van Echt, maar zij deden er niets aan. Mij interesseerde de grond, niet de molen 

en het gebouw. De belangstelling 
voor de gebouwen was bij de fami-
lie Meeuwissen zelfs zo laag dat ze 
deze uit de verzekering haalden. 
Toen de schuur afbrandde was deze 
meer dan een half jaar niet meer 
verzekerd. Dit is dom. Verzekering 
betalen was nog teveel. De oude 
schuren en boerderijen interesseer-
den hen niet meer."
Wiel leunt achterover tegen de leu-
ning van zijn stoel terwijl hij vertelt. 
Sjang zit iets voorover met zijn elle-
bogen op de tafel. te luisteren, maar 
klaar om zijn verhaal te doen of om 
iets toe te voegen. Ik ben benieuwd 
naar de het volgende. Zo heb ik nog 
niet vernomen wie de restauraties 
heeft uitgevoerd en wie de nieuwe 
schuur gezet heeft. Maar ik hoef 
geen vragen te stellen, de antwoor-
den komen vanzelf. 

Sjang "Een huis dat leeg ligt heeft veel meer te lijden dan een bewoond huis. 
Op een bepaald moment was de molen heel vervallen, ze stond op invallen. 
Vermeulen, een apotheker uit Mol kocht de molen in de zeventiger jaren. 
Thissen Tinus de Timmerman heeft de molen geheel opgeknapt. Tinus heeft 
hier mooi werk geleverd, een tien met een griffel."

Wiel:". Vermeulen speelde het bij de gemeente zelfs klaar om een schuur te zet-
ten. Hij kocht elders zogenaamd een schaapskooi en liet deze weer opbouwen 
bij de Broekmolen. Ik heb Vermeulen er nog op gewezen dat dit geen schaaps-
kooi was maar een tiendenschuur. Vermeulen moest me gelijk geven maar voor 
een tiendenschuur zou hij waarschijnlijk geen vergunning gekregen hebben." 

Wiel
"In het woonhuis heeft een aantal jaren een verpleegster gewoond, Vera. Zij is 
vrij jong gestorven. In de tachtigerjaren is Potte Nee (René Brunenberg) hier 
komen wonen als opzichter. Als Vermeulen zelf kwam logeren moest hij langs 
het molenhuis binnen gaan. Sinds kort is de Broekmolen eigendom van de fami-
lie Simons en Smeets. Samen kochten ze de molen in februari 2009 van de kin-
deren van Vermeulen. De vrouw van Simons is een dochter van Smeets. Simons 
woonde aan de kanten van Breda en Smeets is afkomstig uit Ohé en Laak.

(Lees verder op pagina 13)
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www.garage-willybrouns.be
info@garage-willybrouns.be

Sjang Maes komt Wiel Jacobs verwittigen 
dat de douanen hem willen betrappen bij het 
smokkelen in het Broek. Wiel is niet uit zijn lood 
geslagen en zegt dat hij dit zeer eenvoudig gaat 
oplossen. De eerste koe die hij wil overbrengen 
plakt hij één snee brood tegen de kop en één 
op de billen. In plaats door het Broek te gaan,  
wandelt hij zelfberaden met de koe voorbij het 
grenskantoor. Sjang Meyssen, de douaan weet 
niet wat hij ziet en komt naar buiten. "Wat is de 
bedoeling" vraagt Sjang Meyssen. "Ik ga werken" 
zegt Wiel hierop. "Jij gaat helemaal niet werken, 
jij bent een koe aan't smokkelen" meent de dou-
aan duidelijk te stellen. "Ik, een koe aan 't smok-
kelen?" antwoordt Wiel een beetje geërgerd: 
"Helemaal niet, dit is mijn eten voor vanmiddag, 
en ik doe tussen mijn boterham wat ik wil"

Met dank 
aan 

onze sponsors
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Smokkelen en stropen

Sjang vraagt of ik voldoende informatie heb, en of deze bruikbaar is. Ik kan alleen 
maar tevreden knikken. Ik heb maar weinig vragen gesteld maar al de vragen die 
ik had voorbereid zijn beantwoord. Of misschien nog een vraagje. Ik vertel dat ik 
ervaren heb dat er veel vervelende muggen en knijten voorkomen in het broek 
en rond de molen. Ik wil nog even weten of dit vroeger ook zo was. Dit is weer 
voldoende voor het tweetal om een halfuur boeiend te vertellen. 
Wiel lacht luidop en begint te vertellen: "Hier heb ik een mooi staaltje van mee-
gemaakt. Ik heb een tijd lang varkens en zeugen gesmokkeld bij de Broekmolen. 
Iets verder in het broek langs de A-beek bij de duiker (waar de Lossing onder 
de A-beek door gaat) werden deze door Belgen overgenomen. Eens was er een 
beer die niet wilde lopen. Van de Broekmolen tot aan de duiker liet hij zich in 
elk gat vallen waar water in stond. 
De volgende dag kwam de man die de beer betaald had me vragen of ik de 
beer wilde helpen terugbrengen naar de Broekmolen. Ik wilde best wel helpen. 
Van een paardenzeel werd een borsttuig gemaakt. Op deze manier konden we 
de beer sturen. Maar de beer klootte zolang totdat hij in de beek terecht kwam. 
Daar lieten we hem drijven tot aan de duiker. De duiker was nog maar tien 
tot vijftien jaar klaar. De schuine kant was nog vast. Hier konden we hem eruit 
trekken.” Sjang luistert aandachtig toe. Hij maakt geen aanstalten om zelf iets te 
vertellen. Hij weet dat dit verhaal nog niet af is. ‘Toen zag ik dat het niet goed 
met hem ging. De buik werd blauw. Ik zei dat hij niet lang meer zou leven. Daar 
was dan niet veel aan te doen vond de man. We legden hem met het zeel aan 
een boompje vast. 's Middags, rond melktijd, ging ik aan de andere kant van de 
beek kijken of hij nog leefde. En het was zoals ik dacht: de poten staken weg 
van het lijf. De volgende dag 's morgens, trokken we hem met de tractor op de 
vrachtwagen. Ik wilde hem eerst in de grond stoppen, maar dat was te riskant. 
Het beest moest weg. De Belgische kemieze (douanen) hadden er immers lucht 
van gekregen. 's Nachts gingen ze posten om mij te pakken te krijgen. Ze wisten 
dat ik daarin betrokken was. Ik was verraden. !. Maar ik was ook getipt. Ik bleef 
daar een hele tijd uit de buurt. 

Jaren later kwam ik eens aan het grenskantoor. Sjang Meyssen zat in het kan-
toortje. Ik stapte er naartoe en vroeg of hij vroeger in het Broek had moeten 
waken om mij te pakken. Ja zei hij, daar hebben we er van langs gekregen! De 
muggen hebben ons toen verschrikkelijk gestoken en wij mochten niet weg van 
onze baas. We moesten paol-haoje (wacht houden)." 

Sjang lacht en begint onmiddellijk aan zijn smokkelverhaal: " Tijdens de oorlog 
was ik kameraad van Christ Peymen, de jongste zoon op de Broekmolen. De 
spullen die gesmokkeld moesten worden bezorgden we op de Broekmolen.. 's 

Avonds bij het grauwen ( schemeren) gingen we te voet met de pungel op rug, 
de brug over. Dan waren we al in Belgie. We gingen langs de Belgische kant van 
de beek richting Bocholt, dat was veilig, daar kwam niemand, normaal toch niet. 
Bij Grave was de grens. We liepen dan nog een driehonderd meter verder tot 
aan de Luys. Daar staken we via een houten brugje de beek over. We liepen 
verder tot aan de weg, Hier moesten we wel weer goed uitkijken of iemand aan-
kwam. Dan gingen we verder tot aan een schuur waar twee vrijgezellen woon-
den, afkomstig van Weert. De spullen werden hier afgegeven. Ondertussen 
was het al elf uur geworden en tijdens de oorlog moest je om twaalf uur van 
straat zijn. Ik durfde dan niet meer terug naar huis gaan, want je kon Duitsers of 
kemiezen tegenkomen. Ik bleef dan tijdens de nacht op de Broekmolen. Maar ik 

kon niet slapen door het 
ruisen van het water 
onder tegen de kaanjel 
(afvoer). Dat hebben we 
vaker gedaan. Op een 
zekere keer, toen we 
terug kwamen van de 
schuur, we waren net aan 
Grave voorbij, kwamen 
er Engelse bommenwer-
pers over. Zij wierpen 
fosforbommetjes, onte-
recht misschien, want dat 
gebeurde vaker. We kre-
gen schrik. De bomme-
tjes kwamen steeds maar 
dichterbij. We kropen in 
de gracht om laag bij de 
grond te zijn. De volgen-
de dag, zagen we overal 
afgebrande plekken. Bij 
de opzichter is die avond 
de schuur afgebrand." 

Wat smokkelden jullie dan vraag ik tussen door. Wiel: "Vanalles. Als mijn twee 
broers eieren gingen smokkelen naar de Gard, dit was vroeger een boerderij in 
het broek, moest ik als jongste van het gezin vaker voorposten. Iemand moest 
er opgeofferd worden en de risico's lopen. Met Lei Heymans van Kinrooi smok-
kelde we later alles wat we zelf hadden: biggen, koren, grote dragende beesten, 
kunstmest. Bij het komen had Lei al gemerkt of het bij de grens deugde of niet. 
Dit voelde je aan. Alles wat bewoog hield je in de gaten. Als je niet door kon dan 
bleef Lei ooit bij ons thuis een tijdje slapen tot de grens veilig was. Omstreeks 
drie a vier uur was alles weer rustig en kon je verder werken waar je mee bezig 
was."

Sjang: "Na het dorsen moest je een gedeelte van het graan leveren aan de 
voedselvoorziening. Dit werd berekend aan de hand van de oppervlakte die 
je verbouwde. Maar naast deze bijdrage en de eigen behoeften, had je altijd 
overschot om zo te verkopen. Na het dorsen en wannen reed ik de kaaf met 
een kort karretje naar de uitslag, een stuk grond bij de beek. Het kaf stootte ik 
daar zes tot zeven meter van de weg op in een gracht.. Onder het kaf zaten 
zakken koren verborgen. 's Avonds in het grauw worden gingen we dan te voet 
naar de uitslag. Aan de andere kant van de beek kwamen er drie mannen van 
Goyens. Zij kwamen het koren ophalen. Ik zette de zakken op de beekboord 
Tjeu en Pierre en Sjef moesten, op winterdag, door de beek het koren komen 
halen. Iemand moest door de beek. Met de zak op de nek moesten ze dan 
terug naar huis, naar Luyse Kuupke, zeker twee kilometer verder, doornat en 
koud. Kuupke had hier een behoorlijk inkomen aan maar de jongens die de klus 
moesten klaren kregen er niet veel voor"

Ik luister verbaasd. Wat smokkelen is weet ik wel, maar hoe dit vroeger in zijn 
werk ging wist ik niet. Sjang en Wiel kijken geamuseerd toe en Sjang geeft nog 
een stropersverhaaltje op de koop toe. 

Sjang: "Bij de Broekmolen lag het bakhuis aan de overkant van de beek. Dit was 
Belgisch grondgebied "Mijn schoonvader was jager en stroper."." Meer stroper" 
onderbreekt Wiel even. "'s Zondagsvoormiddags gingen ze jagen in het broek, 
in België dus. Maar ze hadden geen enkele vergunning, niet om te jagen en niet 
voor het geweer. Na het jagen verstopten ze het geweer onder de oven van het 
bakhuis bij de Broekmolen. De booi (veldwachter) had iets verdachts geroken. 
Op zeker ogenblik ging hij over tot een huiszoeking bij Locht, mijn schoonvader. 
Schoonmoeder was geërgerd door de rommel die de veldwachter maakte bij 
zijn zoektocht, maar de veldwachter moest geërgerd naar huis keren omdat hij 
het geweer niet vond." 
 
Sjang en Wiel gaan nog even met elkaar in gesprek. Ze babbelen verder over 
vroeger, over mensen, jaartallen en anekdotes. Maar deze leuke conversatie 
hoort thuis in de marge van mijn verhaal. Mijn verzamelde kennis en beschrijvin-
gen van het verleden over de Broekmolen en zijn omgeving is zo rijk dat ik met 
een kleine schat naar huis ga. Het recentere verleden zit door Sjang en Wiel 
niet langer meer verstopt in dit schilderachtig plaatsje midden in de natuur Deze 
twee mensen brachten honderd van de vijfhonderd jaar geschiedenis van de 
Broekmolen weer tot leven.

RW 


