
De molen van Teteringen

door

G. J.REHM

In 1793 werd de stad Breda na een korte schermutseling aan de
oprukkende Franse legers overgegeven. De bezetting duurde slechts
zes weken, na de nederlaag bij Neerwinden trokken de Fransen af.
Niet voorgoed echter, want reeds in 1794 begonnen zij aan een nieuwe
opmars om hun idee van vrijheid, gelijkheid en broederschap te vuur
en te zwaard te verbreiden.

Anders dan de eerste maal haastte zich de militaire overheid de
vesting Breda in staat van verdediging te brengen. Het mocht niet
baten, in januari 1795 viel Breda wederom in handen der Fransen. Aan
het oude staatsbestel was voorgoed een einde gekomen.

Het in staat van verdediging brengen der vesting in 1794 had voor
de omwonenden zeer nare gevolgen. Alleen al op het grondgebied van
Teteringen - toen nog tot de zogenaamde buitenpoorterij der stad
behorende - liet de Commandant der vesting 50 woningen, verdeeld
over de wijken Teteringse Dijk, Terheijdense Weg, Molengracht, Lo
vensdijk en Zandberg, tot de grond toe afbranden. Ook de molen in
de Zandberg - ongeveer aan het einde van de huidige De Roy van
Zuidewijnlaan - ontkwam niet aan de vernietiging. Het doel was
tweeledig, n.l. de vijand geen verschansing bij een eventuele belegering
der vesting te bieden en vanuit de stad over een vrij schootsveld te
beschikken.

Voor Teteringen was dit een groot verlies, er bleven nog slechts
96 huizen over en de bevolking liep terug van ca. 1100 tot 809 zielen.1

De molen in de Zandberg was een domeinmolen met molendwang,
d.w.z. de bewoners van Ginneken en Teteringen waren verplicht van
deze molen gebruik te maken. Vooral in de winter bij hoog water was
de weg vanuit de dorpskom van Teteringen naar die molen onbegaan
baar.2
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Toen de veranderingen in de staatsinrichting zich begonnen te con
solideren en de nieuwe, vaak nog voorlopige, bestuursinstellingen op
gang kwamen, werd de wens om wederom over een molen te beschik
ken zowel in Teteringen als in Ginneken sterker. Aanvankelijk wilde
het Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
(= de vroegere Raad van State) de eventuele bouw van nieuwe molens
zelf in handen houden.

Bij het voorlopige dorpsbestuur van Teteringen, dat zich langzamer
hand van Breda wist los te maken, overheerste het verlangen om een
molen te verkrijgen nabij "de Posthoorn" of Z.g. "Vuijlenbras". Om
alles volgens de toenmalige verlichte opvattingen zo democratisch moge
lijk te behandelen riep het gemeentebestuur de inwoners tegen 21 maart
1796 op om in de dorpskamer ten herberge van A. van Dijk nabij de
kerk hun stem over de door hen gewenste plaats uit te brengen. Niet
stemmers zouden geacht worden het voorstel van het gemeentebestuur
te steunen. De uitslag der stemming zou medegedeeld worden aan de
Rentmeester der Domeinen, G. W. Motman, met verzoek deze vrije
volkskeuze als punt van uitgang te nemen bij de verdere behandeling.3

Reeds drie weken later n.l. op 14 april konden de inwoners opnieuw
ter stembus. Er bestond toen een keuze uit twee mogelijkheden t.W.
een stenen molen op de grond van Van Beugen of een houten molen aan
het eind van de Valkenstraat op de duinen van de Weduwe Flooren.4

Vermoedelijk omdat het genoemde Comité de molenbouw tenslotte
liever aan het particulier initiatief overliet, bleef de zaak slepende. Toen
het gemeentebestuur er lucht van kreeg dat Nicolaas van der Sanden
en Jan van Gils, beiden uit Oosterhout, een verzoekschrift hadden in
gediend om een koren- en schorsmolen in Teteringen te mogen bouwen,
kwam het direct in het geweer om de gemeentelijke belangen te be
hartigen. In zijn vergadering van 24 oktober 1798 vaardigde het twee
gecommitteerden af naar de ontvanger B. van der Borch. Zij moesten
hem duidelijk maken, dat het niet redelijk zou zijn de bouw van een
molen aan anderen toe te staan, na de vele moeiten en onkosten die de
gemeente reeds had gemaakt voor de verkrijging ervan. De gemeente
wenste de bouw zelf ter hand te nemen en was in staat de geldmiddelen
daarvoor bijeen te brengen.5
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Van der Borch stelde de gecommitteerden het gewraakte verzoek
schrift ter hand, zodat het gemeentebestuur daarop zijn bezwaren naar
voren kon brengen. Besloten werd de Bredase notaris J. F. Mirandolle
een bericht te laten opstellen, inhoudende dat de gemeente een molen
wenste te bouwen op een plaats, welke even dicht bij Heusdenhout en
Bavel was gelegen als de vorige en dat daarom ook het voornemen van
Ginneken om een molen op te richten diende te worden afgewezen.
Bij het bericht moest Mirandolle afschriften voegen van de vroeger door
hem reeds opgestelde requesten aan de Agent van Financiën.6

De pogingen van Teteringen werden met succes bekroond. Bij
decreet van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek d.d. 8 en
21 mei 1799 kregen de beide Oosterhouters nul op hun request en
werd aan het gemeentebestuur van Teteringen de bouw van een molen
toegestaan. Over de Ginnekense plannen repte het decreet met geen
woord. De enige voorwaarde luidde, dat men voor wat betreft het
maalloon zich behoorde te richten naar hetgeen bij de naastbij gelegen
's-lands molen was bepaald.7

Met voortvarendheid toog men aan het werk. De ingezetenen van
Teteringen werden tegen 22 juni opgeroepen ter rechtkamer om ge
zamenlijk te overleggen over een plaatselijke belasting tot vinding der
bouwkosten, over de plaats van de molen, over de aankoop van een
huis en erf en over de benoeming van gecommitteerden.8

Hoewel van deze samenkomst geen aantekeningen zijn bewaard
gebleven, kunnen we aan de hand van latere gegevens de genomen
besluiten enigszins reconstrueren. Drie gecommitteerden werden be
noemd t.W. Bartholomeus Oomen, Johannes Vermeulen en Pieter van
Ginneken, alleen de tweede maakte geen deel uit van het dorpsbestuur.
Hun opdracht was voorstellen te doen om het genoemd decreet in
werking te brengen.

Zij wonnen het advies in van de molenmakers Johannes Haffen uit
Breda en Carolus Oomen uit Princenhage. In grote trekken waren
beiden het erover eens, dat een houten standaardmolen met alle bij
bouwen f 5600,- en jaarlijks ongeveer f 100,- voor onderhouds
kosten, en een stenen molen met galerij f 9500,- en een jaarlijks
onderhoud van circa f 60,- zou vergen.
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Als plaats voor de stenen molen wezen zij aan de hofstede van
Van Beugen nabij de Z.g. "Lacourtestede", gelegen aan de zuidzijde van
de Teteringsedijk schuin tegenover "den Vuijlenbras". Door deze plaats
bepaling moet men zich niet laten misleiden, het betreft de huidige
maalderij, Moleneind 35.

Op 28 juli konden de gecommitteerden rapport van hun bevindingen
uitbrengen aan de in totaal 29 aanwezige ingezetenen.

In dat rapport haalden zij verschillende redenen aan om het voordeel
van de bouw van een molen door de gemeente in plaats van particulie
ren te bewijzen. De voornaamste daarvan was, dat het niet meer zoals
in 1786 en 1787 zou kunnen gebeuren, dat de klachten van het Bredase
bakkersgilde over mismaling en te zware schep, daarbij gesteund door
het stadsbestuur, geen gehoor kregen omdat de molenaar door de Do
meinraad de hand boven het hoofd gehouden werd.

Uit het gehele rapport blijkt ook, dat de gecommitteerden aan een
stenen molen de voorkeur gaven. Aan de hand van een raming der
kosten en een begroting van inkomsten en uitgaven over twintig jaar
toonden zij aan, dat een dergelijke molen na verloop van die termijn
zichzelf geheel zou betaald hebben. De batige saldi konden daarna ge
bruikt worden voor het betalen van de personele omslag (een gemeente
lijke belasting) en de imposten ('s-lands belastingen), hetgeen dus aan
de inwoners ten goede zou komen. Een dergelijk fonds bezat de ge
meente Princenhage in de steenweg, welke bij de aanleg een grote som
gevergd had, doch door de inkomsten van de tollen zonder lasten was
gekomen.

De Bredase zilversmid Adriaan van Beugen was bereid zijn hoeve
tegen inkoopprijs te verkopen. Deze hoeve bestond uit een huis met
verschillende kamers, plein, bakhuis, visvijver, stenen schuur, waarin
een paardestal en diverse boomgaarden met perzikbomen. Zij was ge
naamd "de Witte Zwaan", tevoren "de Witte Schuur" en had met een
bijbehorend perceel zaai- en weiland een grootte van 1:/z bunder.

Na lezing van het rapport besloten de inwoners tot de bouw van
een stenen molen. Zij machtigden de gecommitteerden tot de aankoop
van het bezit van Van Beugen, tot het laten maken van een bestek door
een kundig molenmaker en tot uitgifte van 26 obligaties van f 500,-
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tegen 4 à 5%. Zij stelden de drie rapporteurs aan tot de drie eerste
gecommitteerden tot de administratie van de windkorenmolen, die zich
hadden te richten naar het door henzelf ontworpen en toen tevens vast
gesteld reglement.9

Ofschoon tot de bouw van een stenen molen besloten was, kwam
deze niet tot stand. Op de grond van Van Beugen plaatste men een
houten standaardmolen. Wat de oorzaak van de wijziging der plannen
is geweest, was bij gebrek aan gegevens niet te achterhalen.

De publieke aanbesteding van de molenbouw naar bestek en teke
ningen van de Turnhoutse molenmaker Johannes Voogden vond plaats
op 16 januari 1800. Voogden zelf was de laagste inschrijver met een
bedrag van f 5600,-, waarvoor het werk aan hem werd gegund. Voor
een niet in het bestek begrepen kas of huisje aan het kruiswerk van de
molen werd de aanneemsom met f 318,- verhoogd.

Het huis met toebehoren, zoals het hierboven omschreven is, kon
op 28 februari 1800 onderhands worden aangekocht voor f 3345,-.
Het geheel kreeg een grondige onderhoudsbeurt.

De publieke verpachting van de molen met huis en toebehoren ge
schiedde op 15 april 1800 m.i.v. 1 januari 1801 voor een termijn van
4 jaar. De molen was ter bemaling gereed op 1 juli 1800, zodat ook de
pachttermijn overeenkomstig de bepalingen van het pachtkontrakt een
half jaar eerder inging. Het bouwwerk werd op 14 augustus gecontro
leerd door de molenmaker Carolus Oomen, hij bevond alles in orde.

In plaats van de toegestane f 13.000,- behoefde slechts f 9.600,
van verschillende geldschieters tegen 4, 4}/z of 5% interest opgenomen
te worden. De jaarlijks daarvoor te betalen rente bedroeg f 441,-.10

Jarenlang werden de molen en het huis met de overige gebouwen
goed onderhouden en herhaalde malen liet men vitale onderdelen van
de molen repareren of door nieuwe vervangen. Over het onderhoud
dienden de pachters dan ook zelden klachten in, anders was het met de
te lage stand van de molen.

Deze houten molen was immers op een verkeerde plaats gebouwd.
Had men het advies van de beide molenmakers uit 1799 gevolgd, dan
zou de molen gebouwd zijn op de duinen aan het eind van de Valken
straat, een verhoging in het terrein dus.
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Afb. 3. Houten standaardmolen aan het Moleneind.
1ge eeuwse houtskooltekening door]. Kerkmeijer.

Foto H. A. Hagen.
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Om toch enigszins de windvang te bevorderen werd het hakhout
rond de molen steeds nog voordat het daarvoor oud genoeg was tegen
een geringe vergoeding aan de molenaar ter afhakking ovetgedaan.

Voor hetzelfde doel kocht men in 1841 op een publieke vetkoop
een petceel bos, gtoot 1 bundel', 55 toeden en 60 ellen, waatvan het
hakhout jaadijks wetd vetpacht.ll In de jaten 1847 en 1848 wetd een
gedeelte en in 1854 de test van het stmikgewas uitgetoeid,12 de gtond
kwam daama als twee petcelen bouwland in gebmik. Een gedeelte van
39 toeden en 50 ellen moest in 1862 VOOl" de aanleg van de spoorlijn
Bteda-Tilburg tegen een vetgoeding afgestaan wOl"den.13

De molen, doOl" de besluiten van de gezamenlijke inwonets tot stand
gekomen, wetd niet als een gemeentelijk eigendom beschouwd. Hij had
een eigen administtatie, waatovet hiema meet, die jaadijks tekening en
vetantwoOl"ding aan de daattoe opgetoepen inwonets aflegde.

In 1871 ontdekten Gedeputeetde Staten, dat et in Tetedngen een
molen stond, waatvan de opbtengsten niet vetantwoOl"d wetden in de
gemeente-begtoting en -tekening. Om aan deze dool' hun College on
geconttoleetde toestand een einde te maken, weigetden zij hun goed
keuring te vedenen aan de begtoting VOOl" 1871 als daal' ook de in
komsten en uitgaven VOOt de molen niet op gebtacht zouden wOl"den.

VOOl" Teteringen betekende dit een klap, die fiks aankwam. Alle
mogelijke moeiten wendde het gemeentebestuur aan om aan deze drei
gende conttole te ontkomen. Nog vOOl"dat hij de eis van G.S. tel' tafel
van de Raad btacht vetzocht de burgemeestet het advies van de Btedase
advocaat Mt. A. Pels Rijcken. Deze steunde echtet niet de in Tetedngen
ovetheetsende mening, dat de molen geen gemeentelijk eigendom was,
omdat deze het uitsluitend bezit was van de gezamenlijke inwonets.
Integendeel betichtte hij op 25 febmad 1871, dat juist dit gezamenlijk
eigendom de molen tot gemeentelijk bezit stempelde. De ingezetenen
samen maakten immets de univetsitas d.i. de gemeente uit. lA

Twee dagen na ontvangst van dit beticht, besloot de Raad op VOOl"
stel van zijn medelid de notads J. A. J. de Roij het door hem gevtaagd
advies van de rijksadvocaat Mt. G. A. van del' Linden te 's-Gravenhage
af te wachten.

Intussen wetd op 13 maatt 1871 de molemekening ovet 1870 af-
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gehoord. De Roij ontpopte zich daarbij als een der meest fervente
tegenstanders van de eis van G.S. Aanwezig waren 12 personen, t.W. op
twee raadsleden na het voltallig gemeentebestuur, de gemeente-secreta
ris, twee gecommitteerden, w.o. de gemeente-ontvanger, en twee in
woners. De Roij eiste, dat de administratie op de oude voet zou worden
voortgezet en hoewel de burgemeester en de gemeente-secretaris zich
daarvan distancieerden en zich van alle verdere handelingen onthielden,
kreeg hij alle overige aanwezigen op zijn hand. Het getal der gecommit
teerden, dat door het tussentijds overlijden van een hunner tot twee
was teruggelopen, vulden zij wederom tot drie aan en zij namen het
besluit uit het batig saldo evenals in vorige jaren aan het Armbestuur
een subsidie uit te keren. 15

Mr. Van der Linden verzocht in maart nog om nadere gegevens en
stelde tevens een onderzoek in bij het Algemeen Rijksarchief. Hij gaf op
13 april eveneens te kennen, dat G.S. gelijk hadden. Zijn mening
steunde hij o.a. met een aanhaling uit het in 1799 opgesteld rapport,
dat sprak van "gecommitteerden van de inwonende burgers van Tete
ringen, uitmakende de gemeente aldaar", er kon dus niet aan een
particuliere onderneming gedacht worden.1G

Wat bleef er nu voor het gemeentebestuur anders over dan toe
geven? De Raad besloot op 7 april 1871 de inkomsten en uitgaven van
de molen op de gemeentelijke begroting te brengen. G.S. gaven daarop
hun goedkeuring bij hun besluit van 30 juni 1871.17 Voortaan werden
alle zaken betreffende de molen door de Raad behandeld.

De molen zelf begon langzamerhand aanzienlijke gebreken te ver

tonen. Zo zelfs, dat een verbouwing noodzakelijk leek te worden. We

kunnen dit al constateren uit het feit, dat de pachtsom bij iedere ver

pachting van de molen een daling te zien geeft en uit de hierna te

behandelen moeilijkheden, die zich bij die verpachtingen voordeden.

In oktober 1885 deelde Nicolaas Theeuwes, sedert 1 april 1881

pachter van de molen, mede dat het hem onmogelijk was de huur te

voldoen tot het einde van de huurtermijn. Hij gaf als redenen op dat

de molen beneden de wind stond en tengevolge van de dichtbij staande

bomen niet meer geschikt ter bemaling. Hij voelde zich in zijn brood-
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winning bedreigd en kwam om uit deze impasse te geraken met drie
suggesties, waaruit de Raad een keuze kon maken:
a. de gemeente laat een stenen molen bouwen en verhoogt de huur

daarna van f 713,- tot f 800,- per jaar;
b. de gemeente verkoopt de molen met huis en toebehoren aan hem

voor f 7000,-, of
c. de gemeente verleent hem ontslag van huur.

Na breedvoerige discussie verleende de Raad hem op 19 oktober
ontslag van huur. Theeuwes, binnengeroepen zijnde, gaf te kennen al
leen ontslag van huur voor het laatste jaar van zijn termijn te wensen
en bekende zijn bod op de molen c.a. nog te willen verhogen.
Hij verkreeg ontslag voor het laatste jaar.

Uit de memorie van toelichting bij dit besluit blijkt, dat Theeuwes
niet voor de eerste maal geklaagd had. Het gemeentebestuur achtte hem
zelfs een lastige klant, want herhaaldelijk had hij gewezen op de te
lage stand van de molen, de te hoge huur en verzocht om overschakeling
op stoomkracht, of verhoging en verbouwing van de molen. Men vond
hem geen geschikte huurder, want de klandizie van de molen liep terug.
De Raad beschouwde het daarom als een uitkomst, dat hij om ontslag
van huur verzocht had. Hoe eerder de molen in andere handen kon
overgaan, hoe beter. Verwacht werd zelfs dat dan een hogere huursom
verkregen zou kunnen worden.1s Hierin kwam men bedrogen uit, want
bij de publieke verpachting op 8 februari 1886 was Theeuwes de enige
inschrijver met f 500,- per jaar. Voor deze opbrengst wenste de Raad
hem de molen niet te gunnen en besloot daarom tot onderhandse ver
huring. 19

Theeuwes had vermoedelijk niet verwacht dat op zijn verzoek om
ontslag zou worden ingegaan, hij zal dit trouwens meer als een stok
achter de deur bedoeld hebben. Hij weerde zich dan ook terdege, zoals
bij de publieke verpachting, waar het hem door onderlinge afspraken
lukte de enige inschrijver te blijven. Zodra hij vernam, dat de Raad tot
onderhandse verhuring wenste over te gaan, deelde hij terstond mede
dat hij altijd meer wilde geven dan andere gegadigden.

Zijn klachten waren geenszins ongegrond, want in de Raad gingen
nu ook stemmen op voor overschakeling op stoomkracht. Volgens in-
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gewonnen inlichtingen bij twee molenaars te Leur zou dit al naar gelang
de capaciteit van de stoomketel f 2800,- tot f 3400,- gaan kosten.
De Raad kon hierover in twee achtereenvolgende vergaderingen niet tot
een vergelijk komen en besloot, ook omdat de hoogste aangeboden
pachtsom van f 580,- bij de onderhandse verpachting te laag werd
bevonden, opnieuw tot publieke verhuring over te gaan.2ü

Bij die verhuring op 1°mei was de hoogste inschrijver Alphons
Gerardus Theeuwes uit Oirschot met f 656,-. Met 4 tegen 2 stemmen
gunde de Raad de molen aan hem. 21 Hij was een jongere broer van de
vorige molenaar, beiden zonen van de Rijense molenaar Jacobus Cornelis
Theeuwes.

Niettegenstaande een nieuwe huurder gevonden was, weliswaar tegen
een niet verwachte lagere pachtopbrengst, waren toch de laatste jaren
van de molen als gemeentelijk eigendom ingeluid.

Pogingen om tot verbouwing van de molen te komen vonden geen
doorgang. In 1886 en 1888 kwamen daarvoor verschillende aanbiedin
gen binnen.22 Verkoop van de molen werd meer in het belang van de
gemeente geacht. De oude gebreken bleven dus bestaan, doch anders
dan in 1885 gaf het gemeentebestuur thans zelf toe, dat de molen te
laag stond, waardoor dikwijls niet gemalen kon worden en dat ingrij
pende verbouwingen vereist waren.

Onderhandelingen met de huurder Theeuwes in 1889 aangeknoopt
leidden er toe, dat deze uiteindelijk f 7000,- bood voor molen, huis
en toebehoren, doch dit bedrag nog wilde verhogen toen een ander daar
met f 100,- boven ging. Deze aangeboden som ging ver uit boven de
getaxeerde waarde van de molen f 2100,- en van het huis met bij
gebouwen en landerijen f 3700,-.23

Aangezien er zich dus meerdere gegadigden opdeden, moest de Raad
op 3 september 1889 wel tot publieke verkoop besluiten. Gevreesd
werd echter, dat opnieuw zoals bij de laatste publieke verpachting,
onderling afspraken zouden worden gemaakt.

De verkoop vond plaats op 5 februari 1890, eigenaar werd de huur
der A. G. Theeuwes voor f 6636,-, een aardig stuk beneden het door
hem onderhands aangeboden bedrag.24

Nog in hetzelfde jaar liet Theeuwes een stoomketel van 14 P.K.
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plaatsen,25 die in 1912 vervangen werd door een zuiggasmotor van
25 P.K.26. Deze moest in 1946 plaats maken voor een dieselmotor van
35/39 P.K., die op zijn beurt in 1955 werd vervangen door een electro
motor van 30 P.K., waarbij toen tevens meerdere motoren voor andere
doeleinden een plaats vonden.

De huidige maalderij is dus in alle opzichten met haar tijd mee
gegaan. Toch blijft het jammer, dat de molen uit het dorpsbeeld is
verdwenen. Hij vond in 1919 een roemloos einde door afbraak. Ge
lukkig beschikken we nog over enige afbeeldingen, waarvan er hierbij
een geplaatst wordt.

Het huis en de verdere bezittingen bleven steeds in het bezit van
de familie Theeuwes, nog steeds is daarin een graan-, meel- en kunst
mesthandel gevestigd.

Nu de lotgevallen van de molen van oprichting tot afbraak bekend
zijn, lijkt het alleszins wenselijk ook meer te vernemen over de admini
suatie, de pachters en last but not least de besteding van de opbrengsten.

Administratie van de molen

De administratie van de molen was in handen van drie gecommit
teerden, die volgens het reeds eerder genoemde reglement het toezicht
hadden op de bouw van en de latere zorg voor de molen.

Jaarlijks legden zij rekening en verantwoording af aan de daartoe
ter raadkamer in de herberg van Cornelis Verdaasdonk opgeroepen
inwoners. Doorgaans waren er bij het afhoren van deze zogenaamde
molenrekeningen nauwelijks tien personen, waaronder de drie gecom
mitteerden, aanwezig. De overigen maakten veelal nog deel uit van het
gemeentebestuur. Zij besloten wat met de batige saldi moest geschieden
en benoemden nieuwe of continueerden de oude gecommitteerden. Deze
besluiten tekende de als administrateur of thesaurier fungerende ge
committeerde aan in zijn rekeningen.

Ieder der gecommitteerden had 3 jaar zitting, jaarlijks na het af
horen van de rekening trad er een af. De volgorde van de aftreding
werd vóór het afhoren van de eerste rekening door de gecommitteerden
onderling bij loting vastgesteld. De verkiezing van een opvolger ge-
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scruedde direct na het afhoren van de jaarlijkse rekening door de aan
wezige inwoners.

De thesaurier moest een borgtocht stellen. Uitgaven tot een bedrag
van f 20,- mocht hij zonder voorafgaande machtiging doen.

Als loon voor hun bemoeienissen werd een bedrag van 5% der
pachtgelden vastgesteld. Ook de gemeentesecretaris kreeg een vergoe
ding voor het opstellen van de rekening, de borderellen en voor het
vervaardigen van afschriften daarvan. Bovendien waren bepaalde be
dragen vastgesteld voor de vacaties van schout, later burgemeester, en
commissarissen uit het gemeentebestuur.27

Deze gehele vergoedingsregeling werd op 3 april 1852 gewijzigd,
waardoor de uitgaven voor dit punt enigszins verminderden.28

Langzamerhand kwam het gebruik in zwang rekeningen over ver
schillende jaren op dezelfde dag af te horen. Van de jaarlijkse aftreding
kwam daardoor niets meer terecht. Hieraan werd op 1 september 1820
een eind gemaakt door het eervol ontslag van de twee nog in functie
zijnde gecommitteerden en de benoeming van drie nieuwe.29

Hierna hield men doorgaans de hand aan de jaarlijkse aftreding,
doch door geregelde continuatie bleek de functie van gecommitteerde
er meest een voor het leven te zijn. Van de totaal 19 personen, die tot
1871 voor deze functie gekozen werden, overleden er 10 tijdens hun
zittingsperiode. Vooral het thesaurierschap bleef lang in handen van
één man. De burgemeester Pieter van Ginneken en Johannes Vermeulen
waren afwisselend administrateur van 1799 tot in 1820, daarna volgde
Cornelis Jan van Ginneken, een zoon van genoemde Pieter, tot aan zijn
overlijden in 1834. Als zijn opvolger koos men de gemeente-ontvanger
Adriaan Vincenten, die reeds in 1831 gecommitteerde was geworden,
hij bleef thesaurier tot de wijziging in de administratie in 1871.

Molenaars

Overeenkomstig de bepalingen in de verschillende pachtkontrakten
moest de molenaar zelf zorgen voor twee paar goede molenstenen. Na
beëindiging van zijn pachttermijn werden deze stenen opgemeten door
twee molenmakers, een van de zijde van de afgaande en een van de
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4 stuivers.32

- 8 stuivers
5 stuivers

zijde van de aankomende pachter. Slijtage moest de afgaande aan de
aankomende pachter vergoeden à f 17,- per duim en omgekeerd indien
hij intussen nieuwe stenen aangeschaft had. In 1844 werd deze ver
goeding van f 17,- teruggebracht op f 10,- per duim.3o

Eenzelfde taxatie vond plaats ten opzichte van het gaande werk en
de zeilen, die eveneens voor rekening van de pachter waren.31

Ook hetgeen de molenaar voor het malen in rekening mocht brengen
is nog bekend, t.W. voor:
1 zak tarwe van 4 lopen Bredase maat
1 zak rogge
1 zak boekweit, gerst, voedergoed (100 pond)

en mout
In 1816 werd dit als volgt gewijzigd, voor:

1 schepel rogge 23/z st. Izak rogge 5 st.
1 schepel tarwe 4 st. Izak tarwe 8 st.
1 schepel haver, spelt gerst, boekweit, bonen en erwten 4 st.
1 zak mout van 100 pond 4 st., tevens mocht de molenaar daarna van
iedere zak 13/z pond aftrekken voor stuifmeel.33

In 1827 schafte het gemeentebestuur het oude stelsel van maten
voor zakken graan af. Op straffe van een boete van maximaal f of
3 dagen hechtenis bij overtreding maakte het bekend, dat van en naar
de molen nog slechts zakken mochten vervoerd worden van een bepaald
onderdeel van de Nederlandse maat, b.v. van 1 mud, 75, 50 of 25
kop.34 Dit bracht ook een wijziging van het maalloon mede, dat daarna
aldus luidde, voor:
1 mud rogge f 0,30
1 mud tarwe f 0,455, sedert 1834 f 0,45
1 mud haver, etc. f 0,25
Voor stuifmeel verkreeg de molenaar het recht 1 pond van ieder mud
graan of 100 pond (sedert 1869 50 pond) voedergoed af te trekken.

Een verzoek van de pachter in augustus 1872 om het maalloon te
mogen verhogen tot een gelijk tarief als andere molenaars berekenden,
werd door de gemeenteraad met algemene stemmen afgewezen.35

De molenaar had zich verder nog te houden aan een rookverbod in
zijn stal, schuur en molen en op zijn werf. Sedert 1827 was het hem
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ook verboden pluimvee en duiven te houden op of onder de molen.
Onderstaand overzicht geeft de namen der elkander opvolgende

molenaars sedert 1 juli 1800 tot aan de verkoop van de molen in
1890.36

Pachters: Hoe verkregen: Jaarlijkse Termijn:
pachtsom:

Willem Jansen, publieke verpachting f 960,- 1/7-1800--31/12-1804
uit Alphen onderhandse verpachting

"
850,- 1/1-1805--31/12-1810

publieke verpachting " 1135,-- 1/1-1811--11/ 7-1811 t
zijn weduwe " 1135,- 12/7-1811--31/12-1813

krijgt vermindering, " 1000,-- 1/1-1814--31/12-1815

doet afstand laatste jaar

Johannes Sprangers, publieke verpachting " 1130,-- 1/1-1816-- 1817
uit Zwaluwe

Willem Loomans onderhandse overdracht " 1130,-- 1817--31/12-1821

Sebastiaan van Braght publieke verpachting
"

910,-- 1/1-1822--31/12-1827

Simon Janssen, publieke verpachting
"

805,-- 1/1-1828--31/ 8-1833
uit Capelle

Cleophas Willem Bruijnzeels, onderhandse overdracht
"

805,-- 1/9-1833--31/12-1834
uit Breda publieke verpachting

"
855,- 1/1-1835--31/ 8-1839

doet afstand laatste jaar

Adriaan van Hoek, onderhandse overdracht
"

855,- 1/9-1839--31/12-1839
uit Nw. Vosmeer onderhandse verpachting

"
650,-- 1/1-1840--31/12-1845

Hubertus Schrickx, onderhandse verpachting
"

575,-- 1/1-1846--31/12-1851
uit Meerle

Bartholomeus Embertus Flooren, publieke verpachting
"

645,-- 1/1-1852-31/12-1857
uit Veghel onderhands 2 x verlengd

"
645,-- 1/1-1858--31/12-1869

Johannes Kremers, publieke verpachting
"

705,- 1/1-1870--31/12-1875
uit Zevenbergen publieke verpachting

"
713,-- 1/1-1876--31/ 3-1881

Nicolaas Michaël Theeuwes, onderhandse overdracht
"

713,-- 1/4-1881--31/12-1881
uit Dongen onderhandse verpachting

"
713,-- 1/1-1882--31/12-1886

doet afstand laatste jaar

Alphons Gerardus Theeuwes, publieke verpachting "
656,- 1/1-1887--koop in 1890.

uit Oirschot

Sedert 1870 zijn onder het gepachte ook begrepen de bouwlanden
aangelegd van het in 1841 aangekocht bos.

Voor de pachters bleek de molen niet altijd een behoorlijke brood-
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winning te verzekeren. Meestal was dit een gevolg van bepalingen van
hogerhand, die Ofwel de klandizie beknotten, Ofwel de lasten ver
zwaarden.

Reeds de eerste pachter zag het aantal klanten teruglopen, omdat
het op 27 oktober 1801 aan eenieder verboden werd buiten zijn woon
plaats te laten malen. De bewoners van Heusdenhout mochten daardoor
geen gebruik meer maken van de Teteringse molen. Het verzoek om
verlaging der pachtsom, dat molenaar Jansen naar aanleiding daarvan
indiende, had geen succes, doch wel zouden voortaan de belastingen en
andere lasten op het huis en de grond door de molenadministratie
betaald worden. Dit leverde hem een klein soulaas op van nauwelijks
8!1 gulden per jaar.37

Jansen wist nog tweemaal zijn pachttermijn te laten verlengen, de
eerste maal tegen een verminderde pachtsom, de tweede maal moest hij
aanzienlijk meer bieden. Na zijn overlijden in 1811 hield zijn weduwe
de molen aan, doch was niet in staat die hoge pachtsom op te brengen,
omdat de inwoners tengevolge van de belasting op het gemaal minder
lieten malen. Zij verkreeg voor de jaren 1814 en 1815 een vermindering
van f 135,-, welke overeenkwam met het door haar verschuldigde
aan de impost op het gemaal, desalniettemin zag zij af van het laatste
jaar van haar pachttermijn, n.l. 1816.38

De volgende molenaar Johannes Sprangers deed al spoedig met in
stemming van de gecommitteerden de pacht aan Willem Loomans over,39
Sprangers bleef echter aansprakelijk en dat veroorzaakte hem een ge
voelig verlies. Loomans was in 1820 tengevolge van gebreken aan de
molen en weinig maalwerk niet in staat de gehele pachtsom te voldoen,
in het volgend jaar kon hij niets meer betalen.4o Sprangers werd voor
de daardoor ontstane schuld van f 1570,- in rechte aangesproken, zijn
molen en huis te Tilburg zag hij voor de voldoening ervan aangeslagen
worden. Eerst jaren later in 1826 lukte het met behulp van de Bredase
advocaat Mr. F. J. Jespers van de borgen van Sprangers f 850,- los
te krijgen. 41

De pachtopbrengst verminderde bij iedere verpachting, vanaf 1816
tot 1828 met f 325,-, d.i. ruim 30%, gerekend vanaf 1816 tot 1852
met f 555,- d.i. bijna 50%. Na 1852 bleef de pachtsom vrijwel
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gelijk. Wat de oorzaak van deze vermindering is geweest, is onduidelijk.
Zowel verhoogde accijnsen, duurdere levensomstandigheden, als ver
minderde klandizie kunnen hierop van invloed geweest zijn.

De verhuurders van hun kant deden alles om de molen zo aan
trekkelijk mogelijk aan te prijzen. In de bekendmakingen van de ver
pachtingen vermeldden zij, dat de molen gelegen was te "Teteringen,
niet ver van Breda, dicht bij Ginneken en Dorst." Duidelijk wilden zij
hiermede suggereren dat de bewoners uit de verre omtrek er gebruik
van maakten.

In 1842 was dit zeker niet het geval. Molenaar Van Hoek, die de
molen c.a. voor f 700,- per jaar gepacht had, klaagde toen, dat ten
gevolge van de accijns op het gemaal nog uitsluitend door de inwoners
van Teteringen van de molen gebruik gemaakt werd. De administrateur
van de molen stelde een onderzoek in in de accijnsregisters, hij kwam
daarbij tot de conclusie, dat de molenaar bij handhaving van deze pacht
som geen bestaan kon vinden. Aan Van Hoek werd daarom een ver
mindering van f 50,- per jaar toegestaan. 42

Nadat het in 1841 gekochte schaarbos was omgezet in landbouw
grond, waardoor de molen gunstiger ten opzichte van de wind kwam
te staan, bleef de jaarlijkse pachtopbrengst min of meer op een gelijke
hoogte. Misschien mede onder invloed van de grondige herstellingen,
die in 1847 en 1848 werden aangebracht.43

Klachten over te hoge pacht worden dan ook niet meer vernomen
tot in 1885. Zoals we hierboven zagen, waren die toen bovendien niet
meer gegrond op zware accijnsen, doch op de te lage stand van de
molen.

Gebruik der opbrengsten

Alle uitgaven konden bestreden worden uit de opbrengst van de
jaarlijkse pachtsom, van verkocht schaarhout, en van de huur der land
bouwgronden. De opbrengst van het schaarhout werd na de aankoop
van het bos in 1841 aanzienlijker. Nadat dit bos in landbouwgrond was
omgezet, werd het in twee percelen afzonderlijk verhuurd, eerst aan
anderen, later ook aan de molenaar.
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De aanvankelijke lening voor de bouwkosten tot een bedrag van
f 9600,- was in 1825 geheel afgelost. Wel moest in 1841 nog een
lening van f 1000,- à 4% worden afgesloten om de koopsom van het
schaarbos, grenzend aan het erf van de molen, af te doen en in 1842
een lening van f 200,- ter voldoening aan de afgaande pachter, omdat
deze anders schade geleden zou hebben tengevolge van de gewijzigde
bepaling betreffende de vergoeding voor slijtage of verbetering van de
molenstenen. Beide leningen waren in 1848 geheel afgelost.

Ondanks alle uitgaven konden toch jaarlijks, dikwijls aanzienlijke,
sommen gelds overgehouden worden, en zoals in het rapport van 1799
was beoogd begon men uit die baten reeds in 1815 extra uitgaven te
doen.

Voor de molenaars was de molen niet altijd een goede bron van
inkomsten, doch voor de inwoners, voor de kerk en voor het armbestuur
van Teteringen fungeerde hij jarenlang als een aardig melkkoetje.

Na het afhoren van de molenrekening op 24 augustus 1815 besloten
de inwoners van de personele omslag over 1814 een derde gedeelte uit
de opbrengst van de molen te voldoen. 44 De gemeentenaren hadden
vele legerdiensten en leveranties aan de troepen gedaan, die tot dan toe
nog niet waren betaald. Voor de meesten zou het daardoor zeer be
zwaarlijk zijn de personele omslag - een gemeentelijke belasting - te
voldoen en een gedeelte hunner zou wellicht met executie tot betaling
bedreigd worden. Het bedrag, dat hiermede gemoeid was, bedroeg ruim
f 607,-.

In 1820 was in de nieuwgebouwde kerk het uurwerk in reparatie,
de kosten ad f 300,95 kwamen ten laste van de gemeente en werden
eveneens uit de opbrengst van de molen voldaan.45

Tengevolge van de nieuwbouw zat het Kerkbestuur van Teteringen
vanzelfsprekend voor zware lasten, om hieraan tegemoet te komen be
sloten schout, assessoren (= wethouders), raden, gecommitteerden van
de molen en inwoners op 11 juni 1825 tot wederopzeggens toe ten
behoeve van het R.K. Kerkbestuur jaarlijks f 300,- te betalen.'16 In
1831 geschiedde deze betaling voor het laatst, omdat die gelden in de
toenmalige tijdsomstandigheden - Belgische opstand - beter gebruikt
konden worden. 47 Nog eenmaal en wel in 1835 kreeg het Kerkbestuur
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f 500,- onder voorwaarde, dat hiermede het subsidie geheel zou
ophouden.48

In dezelfde tijd, dat de kerk gesubsidieerd werd, kon in 1826 en
1827 uit de opbrengst van de molen ook nog voldaan worden de helft
van het accijns op het gemaal, die de inwoners verschuldigd waren,
uitgaven van resp. ruim f 560,- en f 579,-. Bovendien werden de
aanzienlijke herstellingen aan de school in deze jaren 1826 en 1827
eveneens bekostigd uit de molenrekening ten bedrage van ruim f 697,-.49

In 1830 tijdens de Belgische opstand trok men voor de inkwartie
ring gedurende een maand van een regiment Kurassiers een bedrag van
f 169,- uit.50

Andere uitgaven, die niets met de molen te maken hadden, betroffen
in 1836 en 1837 de beplanting van een stuk heide met dennebomen,
het plaatsen van bomen en struiken bij de school en het verven van
het raadhuis en de school, in totaal f 1069,-.51

Voor buitengewone herstellingen aan het raadhuis in 1839 betaalde
men f 150,- en van de totale aanneemsom voor de bouw van een
veldwachterswoning voldeed men in 1839 f 90,- uit de molen
rekening.52

Om te voorkomen, dat het Armbestuur bij de gemeente om subsidie
zou aankloppen, ontlastte men dit bestuur in 1842 van een te betalen
som van f 45,30 aan de onderwijzer wegens onderwijs en leveranties
van schoolbehoeften aan kinderen van onvermogenden.53

In de volgende jaren kreeg het Armbestuur, dat zich voor grote
tekorten geplaatst zag, rechtstreeks bedragen uit de molenrekening toe
gestopt, t.W. 1843 f 40,-; 1845 f 50,-; 1847 en 1848 f 100,-, in
1849 werd daarbij nog eens extra f 80,- gegeven. Van 1850 tot en
met 1854 steunde men het Armbestuur met f 50,- per jaar, in 1855
met f 100,-, in 1856 met f 200,-. Tot aan het opnemen van de
molen in de gemeenterekening bleef het Armbestuur subsidie ontvangen,
doorgaans f 200,- soms meer, soms minder. Niettegenstaande deze
tegemoetkoming zag het Armbestuur zich in 1848 toch genoodzaakt bij
het gemeentebestuur aan te kloppen, het verkreeg van die zijde f 100,-,
in 1849 f 150,- en de jaren daarna steeds f 200,-.54 In 1860 hield
deze gemeentelijke subsidiestroom op, doch daarvoor nam de gemeente
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op zich de kosten voor bedeling van elders wonende armlastigen, die te
Teteringen hun onderstandsdomicilie hadden, te betalen. Aanvankelijk
was dit niet veel meer dan f 200,- per jaar, later liep dit aanmerkelijk
op. Hoewel het Armbestuur na 1859 er wat beter voor kwam te zitten
en zelfs een aardig overschotje kweekte,55 bleef men toch jaarlijks be
dragen uit de molenrekening uitkeren. Vanzelfsprekend hield dit in
1871 ook op, hetgeen voor het Armbestuur een gevoelige klap op
financieel gebied betekend moet hebben.

Behalve al deze uitgaven, waarvan er verschillende direct of indirect
aan de gehele of een bepaald gedeelte van de bevolking ten goede
kwamen, waren er nog andere waar de inwoners meer direct de vruch
ten van plukten. Hiervoor werd reeds aangehaald, dat men enige malen
de helft van de belastingen voldeed, sedert 1833 kwam dit welhaast
jaarlijks voor. De daarvoor in aanmerking komende bewoners werden
door het gemeentebestuur ieder jaar aangeslagen voor de personele
omslag. De opbrengsten daarvan vindt men verantwoord in de gemeente
rekening. Iedere bewoner voor het volle pond aangeslagen, behoefde
daarvan evenwel slechts een gedeelte te voldoen. Sinds 1833 tot en
met 1865, met uitzondering van acht tussenliggende jaren, verstrekte
men de gemeente-ontvanger het andere deel van de aanslagen uit de
opbrengst van de molen. Aanvankelijk bedroeg dit de helft, in 1849
en 1850 een kwart, in 1853 driekwart gedeelte en sedert 1854 zelfs de
gehele omslag. Hiermede was jaarlijks een bedrag gemoeid van f 250,
tot f 450,- (eenmaal f 600,-).

Van Mosselveld wees er in dit Jaarboek reeds op, dat de gemeente
Teteringen rond de zestiger jaren van de vorige eeuw welvarend was
en dat de belastingen er laag konden blijven.56 Nu we weten, dat een
dier belastingen, de personele omslag, juist in deze tijd geheel uit de
molenopbrengst werd voldaan, verkrijgen we een nog gunstiger beeld.
De gemeente Teteringen had rond 1860 van alle dorpen in de Baronie
de laagste belastingdruk.

Toch moet het gemeentebestuur wel aangevoeld hebben, dat het
wat de molen betrof tussen 1800 en 1871 niet geheel volgens de gelden
de regels handelde. In de gemeentelijke jaarverslagen wordt de molen
niet genoemd onder de gemeentelijke eigendommen, doch dit is daarvoor
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minder een bewijs. Veelzeggend is echter, dat onder de in die jaar
verslagen gespecificeerde inkomsten van het Armbestuur de subsidies
uit de molenopbrengst niet vermeld worden, die moet men zoeken onder
het hoofd: Collectes en Vrijwillige Giften. Ook werden de kohieren
van de personele omslag normaal opgesteld en daarin worden geen
vermeldingen gevonden van de voldoening door de molenadministratie.

We mogen wel aannemen, dat dit met voorbedachten rade achter
wege gelaten werd, immers zowel de jaarverslagen als de kohieren
kwamen bij Gedeputeerde Staten ter tafel, het was daarom beter
eventuele vragen van die zijde te voorkomen. Tot 1871 is men daarin
geslaagd.
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