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Inleiding.

Eertijds heeft Zundert meerdere molens gehad, waarvan nog
alleen de Akkermolen bestaat. Veel gegevens zijn daarover in de
archieven niet bewaard gebleven. Dikwijls zelfs zijn de bronnen zó
onduidelijk, dat niet altijd met zekerheid is uit te maken, op welke
bepaalde molen sommige gegevens slaan. Daarom kan het wel
dienstig zijn, eerst een globaal overzicht te geven van de Zundertse
molens; des te gemakkelijker zal het vallen, de juiste geschiedenis
van de Akkermolen te achterhalen.1

Aan het Moleneinde van Zundert, ook Zandgat genaamd, be~

stond, minstens vanaf het jaar 1440, een aanvankelijk houten, later
stenen windmolen. In de stukken komt hij onder verschillende
namen voor, als "Molen in het Zandgat", "Zandmolen", "De Een
dracht", welke laatste zijn specifieke naam is geweest. Het juiste
stichtingsjaar van deze molen is niet bekend; in elk geval bestond
hij reeds in 1440.2

Tegen het einde der 17e eeuw was de molen in het bezit van de
prins van Oranje, als Baron van Breda, maar slechts voor de ene
helft; voor de andere helft was hij in handen van particulieren,
voornamelijk leden der families Engelen en Floren.3

De rechten van Oranje waren in de jaren 1699 en 1730 door
diens domeinraad aangekocht;4 deze helft werd jaarlijks door of
vanwege de prins van Oranje aan een molenaar verpacht.

In het jaar 1787 verkreeg het domein van de prins van Oranje
het gehele bezit.5 Op 9 november 1800 werd de molen door een
storm vernield, doch terstond weder opgebouwd. 6 Tussen 1820 en
1830 is "De Eendracht" door de domeinen aan een particulier ver
kocht. Op 23 januari 1909 brandde de molen af, maar weer werd
hij opgebouwd.7 In het jaar 1931 is hij gesloopt; een deel van zijn
onderbouw is nog terug te vinden in een graanpakhuis.
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In Wernhout werd door de familie Van Aerssen rond het mid
den der 17e eeuw het plan opgevat een windmolen te bouwen.
Hoewel dit plan op tegenstand van andere molenbezitters stuitte,
blijkt de molen toch in of v66r 1671 tot stand te zijn gekomen.8

Op 25 juli 1743 stortte dit bouwwerk in; het werd niet meer her
steld.9

Onder Klein-Zundert heeft een watermolen bestaan, waarover
enkele gegevens bekend zijn. Hij komt in de bronnen voor als de
"Molen ten Broek", of als de "Slagmolen", en heeft waarschijnlijk
deel uitgemaakt van het leenhof ten Broek. Het oudste gegeven
erover dateert uit circa 1570.10 Toen werd de molen in leen gehou
den door Jan Lodewijcx van Bedaff. Een andere vermelding uit het
jaar 1530, die spreekt over een heerweg, uitkomend aan de "slach
moelen", slaat waarschijnlijk ook op deze molen. U Toch bevatten
deze magere gegevens voldoende aanwijzingen, om de "Molen ten
Broek" goed te onderscheiden van de Akkerrnolen. Deze immers
heeft vrijwel zeker een voorloper gehad in een watermolen, die
evenwel een andere is geweest dan de "Molen ten Broek", Nadere
gegevens, om de Akkermolen te identificeren en zijn afkomst vast
te stellen uit een watermolen, zullen straks volgen.

Volledigheidshalve vermelden we nog de molen te Achtmaal,
die, hoewel onttakeld, nog bestaat. Deze is in 1863 opgericht.12

Geschiedenis van de Akkermolen

Van de Akkerrnolen, de enige oude in Zundert overgebleven
molen, bestaat een traditie, dat hij in het jaar 1625 door prins
Frederik Hendrik zou zijn gesticht. Waarop deze traditie berust en
hoe zij is ontstaan, valt slechts te gissen; zeker is zij niet juist.

Mogelijk is, dat de huidige houten standaardmolen in het begin
der 17e eeuw is gebouwd. De standaard immers van de molen wordt
door de molenrnakers beschouwd als het oudste en meest authen
tieke deel van de molen. De ouderdom van de massale eik, hiervoor
gebruikt, wordt door hen geschat op minstens 300 jaren. Het oudste
onderdeel van de molen zou dus kunnen wijzen op het begin der
17e eeuw. In de traditie, dat de molen in 1625 is gebouwd, kan een
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kern van waarheid schuilen. In de bronnen hebben wij evenwel
nergens een bevestiging ervan kunnen vinden.

Zeer waarschijnlijk gaat de Akkermolen terug op een veel oude
re watermolen, die in de nabijheid van de huidige molen heeft
gestaan. Het oudste gegeven over deze watermolen dateert uit het
jaar 1438.13 Hierin wordt hij "Molen ten Hove" genoemd. Op
andere plaatsen heet hij "Poelmolen". Met andere namen, als
"Bercktmolen" en "Akkermolen", zijn we aan vier namen toe voor
een en dezelfde molen. Zaak is derhalve, de éne identiteit tussen de
vier namen vast te stellen. Dit kan het best geschieden in een
chronologisch onderzoek.

In een oorkonde uit 1438 gaven de voogden der kinderen van
Johan van Schoonhoven de molen "ten Hove" in eeuwigdurende
erfpacht uit aan Gheert Jan Maessoenssone en zijn nakomelingen.
Hij wordt omschreven als de "molen te Hove met haren watre ende
stroeme, ende met hare toebehoeren".

Jan van Schoonhoven, die de heerlijkheid van Zundert-Hertog
van de hertog van Brabant in leen hield, overleed in 1435. Hij liet
twee nog onmondige kinderen na, J oanna en Lijsbet. Over hen
werden tot voogden benoemd: Wouter van Corswarm, kanunnik
te Luik, Willem burggraaf van Montenaken, ridder Willem van der
Aa en de bastaard Aernt van Corswarm. Tussen 1435 en 1437
werd de heerlijkheid Zundert-Hertog aan de onmondige Joanna
toebedeeld; zij werd er echter pas in 1451 mede beleend.14

Tot de heerlijkheid Zundert-Hertog behoorden in die tijd drie
hoven: een aan het Laar, een aan het Zandgat (het einde der Molen
straat, naar het zuiden), en een bij de zogenaamde Poelmolen.15

Aan het hof van het Zandgat was ook een molen verbonden. In de
hoven vinden we een eerste criterium voor het vaststellen der
identiteit tussen de in de brief van 1438 genoemde watermolen en
de Poe1molen. De molen aan het Zandgat kan onmogelijk een
watermolen zijn geweest; de topografische toestand ter plaatse
spreekt dit zeer beslist tegen. Van de andere kant bevat de oorkonde
van 1438 verschillende bepalingen over het gebruik van het hof
door de molenaar, en over de diensten, door hem aan het hof te
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verlenen. Het hof aan het Laar had geen molen; er wordt althans
nergens enig verband tussen dit hof en een molen aangetroffen.
De Poelmolen moet derhalve dezelfde zijn als de "Molen te Hove".
Zijn plaats was de omgeving van de Akkermolen, waarvoor we nog
nadere gegevens zullen aanvoeren.

In de oorkonde van 1438 was bepaald, dat voor het bezit van
de molen een jaarlijkse cijns van 11 rijnsgulden verschuldigd was,
te betalen op St. Geertruid (17 maart). De bezitter mocht uit de
moeren (hei- of turfvelden) der kinderen van Schoonhoven de turf
steken, die hij voor eigen gebruik nodig had. Hij moest de dijk
van de molen onderhouden; hiervoor mocht hij grond steken uit
de nabijgelegen landerijen.

Enige elementen der oorkonde verdienen nadere bespreking. De
molen was gelegen aan een stroom of water. Een onmiddellijke
nabijheid aan het water was niet persé noodzakelijk, daar immers
van een dijk gesproken wordt, die mogelijk gediend kan hebben
om water uit een rivier of beek naar de molen te leiden. De term
"Poelmolen" wijst er bovendien ook op, dat bij de molen een poel
was, die gevoed kan zijn door een rivier of beek. In de nabijheid
van de Akkermolen stroomt de Kleine Beek, die langs Klein
Zundert loopt en bij Stuivezand in de Aa of Weerijs uitmondt.
Eertijds vormde deze beek de grens tussen Zundert-Hertog en
Zundert-Nassau, hetgeen straks van veel belang zal blijken te zijn.
Het pad, leidend van het erf naast de Akkermolen naar de Kleine
Beek, heet kadastraal nog "Het Dijkje"; heden ten dage is die naam
echter niet meer in gebruik en geheel vergeten. Met deze gegevens
wordt het al zeer waarschijnlijk, dat de Akkermolen identiek is aan
de vroegere watermolen, en dat, zo de vroegere watermolen al niet
op dezelfde plaats in de huidige Akkermolen heeft gelegen, de plaats
van de oude watermolen toch niet ver van de huidige molen ge
zocht behoeft te worden.

De nieuwe bezitter van de molen mocht uit de drie bovenge
noemde hoven van Zundert kar- en paardendiensten vorderen, die
deze hoven jaarlijks aan de kinderen van Schoonhoven verschuldigd
waren. In het verdere verhaal der oorkonde wordt gezegd, dat deze
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Begin van het herstel (oktober 1960). Kap en huis zijn dicht (maart 1961).

Eerste wiek gestoken (10 maan 1961). Tweede wiek gestoken (mei 1961).

Afb. 1. Vier fasen in de restauratie van de Akkermolen te Zundert.

Foto"s A. Dclahayc
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Afb. 2. De Akkermolen te Zundert na de restauratie (september 1961).

Foto A. Delahaye
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diensten 9 dagen per jaar beliepen. Mocht er echter door of van
wege de heer der heerlijkheid een man gezet worden op de hoven
van Zundert, dan zou de molenaar genoegen moeten nemen met
de dienst van één man met paard en wagen voor één dag in het
Jaar.

De Poelmolen vinden we weer genoemd in het jaar 1440.16

In een 15e eeuwse grensbeschrijving van Zundert-Hertog verschijnt
plotseling een nieuwe naam, de "BerktmoJen".17 Toch Jtaat het
vast, dat ook hier de Akkermolen is bedoeld; daartoe hmnen drie
argumenten worden aangevoerd. In een andere kopie van hetzelfde
stuk staat niet Berktmolen, maar Akkermolen geschreven. De
andere molens van Zundert, namelijk die aan het Zandgat en de
molen "ten Broek", kwamen niet in aanmerking om als punten,
der grensscheiding van Zundert-Hertog opgesomd te worden, daar
zij te ver van de grens van dit rechtsgebied lagen. Tenslotte vindt
men vlak bij de Akkermolen nog het toponiem Berkt bewaard in
een perceelsnaam.

In het jaar 1489 verkocht Katheline Willemsdochter van Neder
ven aan Willem en Pieter Jans Lokkerszonen een erfpacht uit een
huis en erf te Zundert bij de "plaatse" (Markt) gelegen, onder het
voorbehoud echter, dat zij gerechtigd zou blijven in de dienst van
de "poelmolen".18 Nog bestaan derhalve bepaalde rechten van een
hof, gecombineerd met de "Poelmolen"; het gegeven is tevens een
aanwijzing temeer, dat de watermolen uit de oorkonde van 1438
en de Poelmolen identiek zijn.

De nakomelingen of rechtverkrijgers van Gheert Maes moeten
slechte betalers zijn geweest. In het jaar 1497 liet de graaf van
Nassau, die in het jaar 1470 de heerlijkheid Zundert-Hertog door
ruil van Joanna van Schoonhoven had verkregen, wegens de achter
stand in de betaling van de erfcijns van 11 rijnsgulden per jaar
beslag leggen op de molen.19 Het beslag werd niet opgeheven en
zo verviel de molen aan de heer van Breda.

Tussen 1497 en 1515 is de Akkermolen overgegaan aan de mar
kiezen van Bergen op Zoom, terwijl hij wel leenroerig bleef aan
het leenhof van Breda. In het jaar 1515 ontving jonker Goeswalt,
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heer van Bergen op Zoom, in vol leen de watermolen van Kaarschot
onder Rijsbergen, de windmolen van Zundert en de windmolen
te Alphen, die toevalligerwijs ook de naam van Akkermolen droeg.
Deze overdracht moet gebaseerd zijn geweest op een nadere ver
deling van goederen tussen de heren van Breda en van Bergen op
Zoom; wellicht houdt zij verband met een vroegere verdeling van
gemeenschappelijk bezit. Het is echter niet gelukt, stukken te vin
den, waarin de overdracht der molens is gemotiveerd of vermeld.
Lange tijd blijven de drie molens verenigd in één leen, en treffen
we hen steeds gezamenlijk in de rekeningen aan. In de eerste be
lening van 1515 wordt gezegd, dat de voorouders van jonker Goes
walt het leen gekregen hadden van het huis van Breda. Het is der
halve reeds vóór het jaar 1515 aan de markiezen van Bergen op
Zoom gekomen.

In het jaar 1557 vinden we een zekere Anxem vermeld als mole
naar van de Akkermolen: "Anxem den molenner in de Sundertse
Acker ... ".20 Het lijdt niet de minste twijfel, dat hier de Akker
molen is bedoeld. In het gegeven zit zelfs een sterke aanwijzing,
dat de voormalige watermolen op dit tijdstip reeds vervangen is
door een windmolen. De watermolen immers moet in de nabijheid
der beek gelegen hebben, terwijl de gebruikte term van de "Zun
dertse akker" meer op de plaats schijnt te wijzen van de percelen
rond de huidige molen, die van oudsher als de Zundertse akkers
bekend zijn. Doch dit is slechts een vage aanwijzing. Wij hebben
geen enkel bewijs voor de juiste tijd van de verandering van de
watermolen in een windmolen; ook niet voor de tijd, dat de huidige
standaardmolen is gebouwd.

Vanaf dit tijdstip blijft de molen officieel Akkermolen heten;
de andere namen raken in onbruik. In het pondboek van 1677
wordt het erf van de molen gesteld op een kwart gemet, welk
perceel heden nog als de molenwerf te herkennen is. In het pond
boek van 1697 wordt de molen omschreven als de "wintmolen in
de Akker".21

Ruim twee eeuwen blijft de Akkermolen in het bezit van de
markiezen van Bergen op Zoom. De diverse beleningen door het
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leenhof van Breda volgen trouw de vreemde lotgevallen van het
huis van Bergen op Zoom. In 1549 hielden de drie kinderen van
Goeswalt het leen. In 1605 ging het over aan Catharina van den
Berge, gravin van Kuilenburg, na de dood van Willem van den
Berge. In 1613 volgde Anna, gravin van den Berg, in het leen op.
Na de dood van deze, volgde haar nicht, Elisabeth van ZoUern.
In 1663, na de dood van Elisabeth, bezat Hendrietta Francoise,
eveneens een prinses van Zol1ern, het leen.22

De prinses van Zollern beklaagde zich in het jaar 1662 bij de
domeinraad van de prins van Oranje over het plan, een molen
te Wernhout te stichten. Zij vreesde hiervan groot nadeel voor
haar molen te Zundert. De molen werd door haar aan een molenaar
verpacht; bij de oprichting van nieuwe molens in de buurt zou
de pachtsom vanzelfsprekend lager worden. Daarom verzocht zij
op de eerste plaats, dat er geen verlof verleend zou worden tot de
stichting van een nieuwe molen te Wernhout, en verder, dat aan
de inwoners van Zundert bevolen zou worden, op haar molen te
laten malen.23 Op het tweede lid van haar rekest reageerde de
domeinraad vrij vlug; er werd afgekondigd, dat de inwoners van
Zundert op hun eigen molens moesten laten malen.

De controleur van de domeinraad in het land van Breda, Denis
van Rucphen, gaf advies op het rekest der prinses. Hij wees erop,
dat de prinses van Zol1ern de Akkermolen van de heer van Breda
in leen hield. De andere molen, aan het Zandgat te Zundert, was
slechts gedeeltelijk in het bezit van de heer van Breda. Domein
molens in de strikte zin waren beide molens niet. Toch achtte hij
het, ook voor de prins van Oranje, wel van belang, dat voortaan de
hand gehouden werd aan de oude ordonnanties, die de inwoners
verplichtten op de molens van de heer hun granen te laten malen,
welke bepalingen de laatste tijd niet meer onderhouden waren ge
weest. 24 Hierop gaf de domeinraad aan de schoutyan Zundert bevel
te doen afkondigen, dat alle inwoners moesten laten malen op de
molen van de markiezin, op straffe van 3 oude schilden. Kort na
dien werd het bevel nog verscherpt met de bepaling, dat alle in
woners van Zundert, "die daar recht betalen en de "vroente" van de
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heer gebruiken", uitsluitend in Zundert moesten laten malen. Het
gebruik der vroente hield in, dat de inwoners op de heidevelden
van de heer hout en turf mochten halen, het vee weiden, e.d.

In de rekeningen van het markiezaat staan telkenjare de in
komsten uit de Akkermolen genoteerd. In de jaren 1649 en 1650
ontving de markies f 1050,- uit de drie molens in de baronie
van Breda.25 In 1651 bracht de Akkermolen 247 gulden aan pacht
Op.26 Ariaen Denijs pachtte in 1652 de molen voor 989 gulden
per jaar.27 In de jaren 1653 tot 1655 was de molen aan Wouter
Ariaenssen verpacht voor 940 gulden plus een opslag, samen ook
988 gulden.28 In 1656 tOt en met 1658 was de molen verpacht aan
Cornelis Peeters van Assche voor 677 gulden.29 In 1660 pachtte
Joos Antonissen voor 709 gulden.30 In 1680 wordt geen pachter
genoemd; de pachtsom bedroeg toen 451 gulden;31 in 1683 was
deze 444 gulden.32

Een verpachtings-contract van het jaar 1677 bevat interessante
bijzonderheden.33 De pacht werd aangegaan voor drie jaren. Als
een der voornaamste bepalingen staat opgenomen, dat de molenaar
zijn "molster" (het hem toekomende deel van het meel) moet
regelen naar "ouden hercomen", zoals dit van ouds gebruikelijk
was. De molenaar werkte niet voor een maalloon in geld, maar
nam een deel van het meel als zijn loon. Alle lasten van de molen,
belasting, verponding, enz. kwamen ten laste van de molenaar;
herstel en onderhoud echter voor de eigenaar. Minutieus werden
alle onderdelen van de molen opgesomd. Naast zijn pacht moest
de molenaar elk jaar voor het huis van Bergen op Zoom een
goed varken leveren, van minstens 200 pond schoon aan de haak,
en zes koppel "vette en edele" kapoenen. Tevens moest hij voor
de markies een windhond houden, die dienst deed als de markies
in Zundert op jacht kwam. Deze laatste verplichting schijnt later
niet meer gehandhaafd te zijn geworden. In plaats daarvan zien
we in enige rekeningen het "hondenkoren" vermeld, een bepaalde
door de molenaar te betalen som voor het onderhoud der jacht
honden op het huis van de markies.

In het contract blijkt, dat de vroegere molenaar opnieuw voor
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drie jaren pacht, ditmaal voor 355 gulden per jaar. In dit bedrag
was tevens de huur van het molenhuis begrepen, dat de molenaar
volgens het contract aanvaarden en bewonen moest.

De jaarlijkse pachtsommen lopen in grootte nogal ver uiteen.
Toentertijd schijnt een korenmolen zeer conjunctuur-gevoelig te
zijn geweest.

In het jaar 1696 was Lucas van Aert pachter en molenaar van
de Akkerrnolen.34

Na 1683 komt de Akkermolen niet meer voor in de rekeningen
van de thesaurier-generaal van het markiezaat van Bergen op Zoom,
waarin zij voorheen geadministreerd was. Misschien zijn de in
komsten uit de drie molens op een geheel andere plaats of in een
andere rekening geboekt, die nog niet teruggevonden is. De Akker
molen blijft evenwel nog in leen bij de markies. Mogelijk is echter,
dat de molen inmiddels zo zwaar met hypotheken belast was, dat
zijn opbrengsten wegvielen tegen de lasten en dat deze zelfs niet
meer geboekt zijn.

De drie molens van het oude leen van Breda werden in het
jaar 1703 door de graaf van 5tierum Limburg, toentertijd markies
van Bergen op Zoom, aan verschillende personen verkocht, o.a.
aan de voogd der kinderen van Johan van Daelwijck, in leven Med.
Dr. te Middelburg.35 Voor en na had de markies op deze molens
aanzienlijke sommen opgenomen. Tot een definitieve verkoop
schijnt het in 1703 echter niet gekomen te zijn. In het jaar 1713
werden de drie molens, van Rijsbergen, Zundert en Alphen, aan
gekocht door Judocus Hubertus van den Vijvere, hoofddrossaard
van Grimbergen, diens vrouw Comelia Catharina Noeijs en haar
broer Joannes Petrus Noeijs, die op 16 oktober 1716 door het
leenhof van Breda met de molens werden beleend, nadat Willem
Wijgans en Johan van Daelwijck afstand hadden gedaan; deze
laatsten waren de oorspronkelijke schuldeisers van de markies.

Door de domeinraad van de prins van Oranje werd de Akker
molen voortaan met andere ogen bezien dan voorheen. Toen de
molen in het bezit was van de markies van Bergen op Zoom, had
Oranje toch wel belang, zij het zijdelings, bij de Akkerrnolen. Maar
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nu hij in particuliere handen was geraakt, was het zaak de wind
molen in het Zandgat, waarin de prins van Oranje medegerechtigd
was, te bevoordelen. In het jaar 1745 ontving de schout van Zun
dert een aanmaning, ervoor te zorgen, dat de molenaar van de
Akkermolen geen schade toebracht aan de molen in het Zandgat.36

Desondanks heeft de Akkermolen zich nog kunnen handhaven.
Bij testament van 18 november 1752 vermaakte Joannes Petrus

Noeijs te Antwerpen zijn helft in de Akkermolen aan de kinderen
van zijn zuster Camelia Catharina, gehuwd met Judocus Hubertus
van den Vijvere.37 De andere helft van de molen bezaten zij reeds
uit de erfenis van hun vader.

In het jaar 1759 werden Eduardus van den Vijvere, en Josepha
van den Vijvere, vrouw van Leopoldus Josephus Lendick de Steen
bergen, met de Akkermolen beleend.3s In het jaar 1771 volgden
de kinderen en erfgenamen Lendick de Steenbergen in het leen
op.39 Hun belening geschiedde in twee helften; een bureaucratisch
detail, om duidelijk te maken, dat de molen hen van twee kanten
aangekomen was.

De domeinraad van de prins van Oranje opende in het jaar
1793 onderhandelingen, om het oude bezit der heren van Breda
terug te kopen. 40 Op 20 en 28 mei 1794 werden de definitieve
akten gepasseerd.41 Willem Eliza van Brakel, advocaat te Breda,
trad op namens Emanuel Josephus, Carolina Regina Maria, Theresia
Eugenia Anna en Maria Anna de Lendick de Steenbergen, wonende
te Brussel. Aan de prins van Oranje verkochten zij de watermolen
te Kaarschot, de molen te Alphen en de Akkermolen te Zundert.
Deze laatste werd als volgt omschreven: de molen, het huis, de
schuur, het turfhuis, met de hof, ervoor en erachter gelegen, samen
groot ongeveer een half gemet. De kinderen de Lendick de Steen
bergen ontvingen geen som ineens, maar een jaarlijkse lijfrente,
wier bedragen bepaald waren voor allen gezamenlijk en voor de
langstlevenden. De lijfrente was reeds ingegaan op 1 oktober 1793.

Voortaan werd de Akkermolen door de domeinraad van de
prins van Oranje beheerd en verpacht. Vanaf 1793 tot en met 1799
was de molen verpacht aan de weduwe van Norbertus van Steen
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voor 580 gulden per jaar.42 In het jaar 1800 sloot Jan Baptist van
Bekhoven, uit Rucphen, een contract voor 12 jaar, tegen een
pachtsom van 800 gulden per jaar.43

In de jaren nadien ontbreken de domeinrekeningen van Oranje,
zodat de verdere geschiedenis van de Akkermolen een hiaat ver
toont. Het verhaal gaat, dat J. F. van Tichelt reeds vanaf 1750
of 1753 eigenaar van de Akkermolen is geweest. Aan de hand van
het bovenstaande is dit niet langer houdbaar.

Waarschijnlijk tussen 1820 en 1830 is de Akkermolen door de
domeinen aan een particulier verkocht. In elk geval treedt Petro
nelIe Poppelaars, weduwe van Johannes Franciscus van Tichelt, in
1830 als eigenares op. In dit jaar namelijk bestreed zij in een rekest
aan de gouverneur der provincie het voornemen van de toenmalige
burgemeester van Zundert, Caspar Dam, om een derde windmolen
te bouwen.44 In haar brief stelde zij, dat zij beide molens (de Ak
kermolen en de molen aan het Zandgat) van de domeinen had
gekocht voor f 11.000,-. Beide molens brachten haar jaarlijks
f 1040,- op. Het "ouwe meulderinneke", zoals zij werd genoemd,
heeft haar pleit gewonnen op grond van haar oudere rechten, maar
voornamelijk, omdat zij fel en onverbloemd erop wees, dat het
een burgemeester niet paste, een windmolen op te richten, die
noodzakelijkerwijs moest leiden tot verplichte nering. Caspar Dam
kreeg dan ook geen verlof, om een windmolen te stichten.

De volgende eigenaars van de Akkermolen zijn geweest: vanaf
1841 Johannes Petrus Buijs, bakker te Zundert; vanaf 1867 Fran
ciscus Jacobus Edmondus van Tichtelt, bierbrouwer te Zundert,
en later diens weduwe Henriette Maria Bernardina Dam en haar
kinderen. 45 In 1900 kocht de bakker Wilhelmus van de Stappen
uit Cuyk de molen aan, doch inmiddels verhuisd naar Gouda, ver
kocht hij hem op 6 en 20 december 1905 aan Jacobus Wilhelmus
Herrijgers, de toenmalige pachter (jaarlijkse pacht f 185,-) voor
f 2020,-.46

In het inwendige van de molen bevinden zich enige inscripties
met namen en jaartallen, uitgehakt in de balken. Het oudste op
schrift dateert uit 1759. Andere zijn: M. van Beckhoven 1800;
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Caspar van Beckhoven 1818; e. van Tichelt 1824; Fr. van Schaik
1858; T. e. Leenaarts 1841; J. van Beckhoven; V .e. Wuijts; P. A.
Huijs; P. Schrauwen; J. de Jongh. Dit zijn niet alle namen van
eigenaars; ook enige molenaarsknechten hebben zichzelf in de mo
len vereeuwigd.

De restauratie

Ik maal met vlijt,
En ben bereid
Tot dienst van alle mensen.
Het doet mij leed,
Dat ik niet weet
Te doen naar ieders wensen.
Niet om te stelen draait mijn as;
Rechtvaardigheid komt hier te pas.
Ik neem dus hetgeen ik mijn (meen)
Dat dan mijn loon mag zijn. 47

Dit molenrijm, vol levenswijsheid en berusting, staat op de
meelgoot van de Akkermolen. Aan het vlijtig malen van de eeuwen
oude molen kwam op 6 september 1950 plots een einde, toen de as
van de molen brak en het wiekenkruis naar beneden viel. Een der
wieken vernielde in haar val een deel der kap.

Spoedig daarna werden plannen beraamd voor de restauratie
van de molen. Tengevolge van allerlei moeilijkheden, omstandig
heden en verwikkelingen zijn de onderhandelingen, die met het
herstel van de molen verband hielden, moeizaam verlopen. Enige
malen heeft het behoud van de Akkermolen aan een zijden draadje
gehangen.48

Reeds in het begin van het jaar 1951 vatte het gemeentebestuur
van Zundert het herstel van de Akkermolen met energie aan. Spoe
dig werden van het rijk en van de provincie toezeggingen van
subsidie ontvangen. De eigenaar en molenaar was bereid 25% der
herstelkosten zelf te dragen. De vereniging "De Hollandse Molen"
stond volledig achter de restauratie-plannen van de molen, die zij
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als een der mooiste exemplaren van het Brabantse molenschoon be
schouwt en die volgens haar mening kost wat kost behouden moest
blijven. Van andere verenigingen, o.a. van de Geschied- en Oud
heidkundige Kring van stad en land van Breda, "De Oranjeboom",
en zelfs van particulieren, kwamen bijdragen binnen.

De molenmakers W. Adriaens en Zonen te Weert (Lb.) stelden
een begroting van kosten op, die aanvankelijk (1951) een som van
f 4250,- beliep. Voordat het echter tot de uitvoering van het
werk kwam (1960), was deze begroting achterhaald door een
enorme stijging van materiaalkosten en arbeidslonen, en geraakte
de molen in de winters en kwaad weder zodanig verder in verval,
dat het definitieve herstel ruim f 11.000,- zou vragen.

De raad der gemeente nam op 6 juni 1952 het besluit, dat deel
der herstelkosten, hetwelk door subsidies en andere bijdragen on
gedekt bleef, voor rekening der gemeente te nemen. Inmiddels
hadden de molenmakers hun materialen gereed liggen om te be
ginnen; in de maand augustus zou met het herstel aangevangen
worden. De molenaar echter, die enige maanden na de ramp van
zijn molen een electrische inrichting had laten installeren en de
windmolen eigenlijk niet meer nodig had, voelde enige bezwaren
tegen de voorwaarden, waarop de rijkssubsidie zou worden ver
leend. De restauratie werd uitgesteld, en alle onderhandelingen ge
raakten in een impasse. Na bemiddeling van "De Hollandse Molen"
bleek het ministerie bereid, andere voorwaarden te stellen, die wél
door de molenaar werden aanvaard. In de maand mei van het jaar
1953 was het weer zover, dat binnenkort met de werkzaamheden
zou worden begonnen.

Van alle kanten kwamen tegenslagen. Gedurende de verdere
onderhandelingen overleed op 31 mei 1955 de molenaar, Jac. Her
rijgers, en geraakte de molen in een voorlopig onverdeelde boedel,
waardoor een vlotte gang van zaken weer werd vertraagd. Ook
overleed de molenmaker uit Weert, wiens bedrijf door zijn zonen
werd overgenomen.

Tegen het einde van het jaar 1954 deed de familie Herrijgers
het voorstel, om de molen geheel door de gemeente te laten over-
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nemen. Inmiddels was de begroting der herstelkosten tot rUim
f 7000,- gestegen. Alles leek weer geregeld, en in maart 1955
zou met het herstel begonnen worden.

Op 18 juni 1957 stond de molen nog steeds in vervallen toe
stand; op die dag nam een hevige windstoot een deel van de reeds
open kap mede. In het jaar 1958 maakte de molenmaker nogmaals
een begroting op, ditmaal ten bedrage van f 10.500,-. In de finan
ciering der restauratie had de gemeente, naast haar eigen reeds
geraamde bijdrage, nog een tekort van ruim f 3000,-. Op 7 no
vember 1958 besloten burgemeester en wethouders definitief af
te zien van het herstel van de molen. Zij berichtten aan de molenaar,
dat hij maar een sloopvergunning moest zien te verkrijgen.

Toch werd weer een weg gevonden, om uit de moeilijkheden
te geraken. Tegen het einde van het jaar 1958 werd door de ge
meente, in samenwerking met "De Oranjeboom" en de Streek
V.V.V. der baronie van Breda, een beroep gedaan op particulieren,
teneinde het nog ontbrekende bedrag bij elkaar te krijgen, in een
laatste poging om toch tot een restauratie te komen. Ofschoon
vroegere ervaringen hadden geleerd, dat de verwachtingen niet
hoog gespannen mochten worden, vielen de reacties op de gezamen
lijke circulaire alleszins mee. Er kwam een bedrag van f 1972.43
binnen; met vroegere bijdragen werd door particulieren in totaal
ruim f 2000,- geschonken. Hiermede was nog wel niet het totaal
van het tekort gedekt, doch het gemeentebestuur van Zundert
heeft zich moreel dermate gesteund gevoeld door de belangstelling
van velen in de Akkermolen, dat het zijn eigen bijdrage in de her
stelkosten verhoogde.

Op 15 januari 1959 nam de gemeenteraad het besluit, de Akker
molen aan te kopen voor de symbolische som van f 1,-. Op het
molenerf, welke grond de familie Herrijgers in eigendom wilde
behouden, verkreeg de gemeente een eeuwigdurend recht van op
stal. Tot 1985 zal de familie Herrijgers recht hebben, de molen
door een vakbekwaam molenaar te doen bemalen of te gebruiken
als opslagplaats. Nu waren alle moeilijkheden opgelost en kon het
herstel spoedig ter hand worden genomen.
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Op tweede Kerstdag van het jaar 1959 werd de molen in een
zware storm verder beschadigd. Langer uitstel der restauratie zou
werkelijk fatale gevolgen hebben gehad. Op 1 oktober 1960 begon
nen de Gebrs. Adriaens met het herstel. Op 10 maart 1961 werd
de eerste nieuwe wiek gestoken; in mei 1961 de tweede. In het
najaar van dit jaar is het inwendige van de molen hersteld en het
schilderwerk verricht.

De Akkermolen is wellicht de oudste molen van Noord-Brabant.
Tellen we zijn voorgeschiedenis en zijn afkomst uit een nog oudere
watermolen mede, dan mag hij tot de oudste molens van het land
gerekend worden. Voor alle betrokkenen bij de restauratie mag het
een grote voldoening zijn, dat hij van de ondergang is gered.

september 1961.
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