
De molens in en om het land van Breda I

door

K. A. H. W. LEENDERS

1. Inleiding

De geschiedenis van de molens in het land van Breda en de naaste
omgeving ervan is nog niet eerder uitvoerig beschreven.1 Deze consta
tering, en de wens om een aantal aspekten te bestuderen die meestal
buiten het bereik van de onderzoekers blijven (zoals de geleidelijke
ontwikkeling van de molens in technisch opzicht, de verhoudingen
rond de molens gezien tegen de achtergrond van de juridische struktuur
van het gebied en economische aspekten), hebben me er toe gebracht
om van alle molens in een vrij groot gebied historische en aktuele ge
gevens te verzamelen. Zo wordt het tevens mogelijk een inzicht te
krijgen in het voormalige molenbestand.

Het te behandelen gebied strekt zich uit van Dongen tot Oud-Gastel
en van Kalmthout tot Baarle. Het meet ongeveer veertig bij dertig kilo
meter en er zijn veel meer dan honderd molens geweest, uiteraard niet
alle gelijktijdig! Vóór 1795 omvatte dat gebied, behalve het gehele Land
van Breda, delen van het Markiezaat van Bergen op Zoom en gebieden
die min of meer rechtstreeks onder de hertog van Brabant (na 1648: de
Zuidelijke Nederlanden) hoorden. Met name in de middeleeuwen was
het gebied op allesbehalve overzichtelijke wijze in kleinere rechtsgebie
den verdeeld. Na 1793/5 werden de nieuwe gemeenten gevormd, die
omstreeks 1825 duidelijk vastgelegde grenzen kregen. De gebeurtenissen
van 1830 deelden het onderzoeksgebied op in een deel België en een
deel Nederland.2

De te bespreken periode begint met de eerste molenvermelding in
dit gebied, eind 12e eeuw, en loopt door tot in 1976.

In deze eerste bijdrage worden vooral de meer technische aspekten
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van de molens belicht. In latere publikaties kunnen juridische en ekono
mische aspekten aan bod komen.3

Deze artikelen behandelen de molens als groep. Monografiën over
de honderden molens komen er dus niet in voor.

2. Ontstaan van de molens

In het neolithicum bereidde men meel uit graankorrels door deze
fijn te malen tussen een grotere liggende steen en een kleinere, met de
hand op en neer bewogen steen.4 Dit was vooral het werk van de huis
vrouw. In Egypte werd de meelproduktie wat grootschaliger nadat de
liggersteen hoger en hellend werd opgesteld: ca. 1500 v. Chr. Een half
millenium later werden in Mesopotamië al door ezels aangedreven
draaiende stenen gebruikt.5 Met de Romeinen schijnt dit molentype, in
de vorm van de paarde- of rosmolen, naar onze streken gekomen te zijn.6

Een kleinere formaat stenen kon ook met de hand aan het draaien ge
bracht worden. De eerste aanwijzingen voor het bestaan van dergelijke
handmolens dateren uit de tweede eeuw v. Chr.7 In die tijd schijnt men
ook geleerd te hebben hoe waterkracht gebruikt kon worden om een
koppel molenstenen aan te drijven. Dit gebeurde in het Romeinse Rijk,
waar deze vinding aanvankelijk geen snelle verspreiding vond omdat de
bestaande, door slaven gedreven molens, nog goedkoper werk leverden.8

De watermolen werd er alleen gebruikt voor de verwerking van vruch
ten en voor bevloeiingswerken. Van een industriële toepassing van de
watergedreven molen bij de Romeinen is niets bekend.9

De eerste door wind aangedreven molens moeten in de 10e eeuw in
Seistan, bij de grens van Perzië en Afganistan, gestaan hebben. Pas in
1180 werden in West-Europa windmolens vermeld, en wel in Norman
dië. Door het samenvallen van het verschijnen van de eerste windmolens
in Normandië met de kruistochten, is de opvatting ontstaan dat de kruis
vaarders de windmolen uit het oosten meegebracht zouden hebben.
Notebaert10 gelooft dat niet helemaal, maar kan het idee ook niet weer
leggen. Hij meent dat technici onder de kruisvaarders vanuit het oosten
hooguit het idee om de wind te benutten hebben meegebracht, waarna
dit op geheel eigen wijze in Normandië in de praktijk werd gebracht.
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Van belang is hierbij dat de Seistanse windmolens wieken droegen die
in een horizontaal vlak draaiden, terwijl de West-Europese windmolens
hun wieken steeds in een bijna vertikaal vlak hebben. Notebaert onder
stelt dat de Normandische windmolen als het ware een omgebouwde
watermolen is: het waterrad is omhoog gehaald en in de wind geplaatst,
met uiteraard enige wijzigingen om de wind goed op te vangen.

Hoe het ook zij, vanuit Normandië verspreidde de windmolen zich
over Europa: de eerste windmolen in het huidige België werd in 1219
genoemd, de oudst bekende in Nederland is van 1274.

De met hand-, ros-, tred-, water- of windmolens opgewekte energie
werd aanvankelijk gebruikt om de oogst te verwerken: graan malen en
vruchten uitpersen. Maar langzamerhand kwamen er ook andere toe
passingen van de opgewekte energie: water oppompen ter ontwatering
of bevloeiing, lakens vollen, hout zagen, metaal bewerken, goederen op
hijsen enz. Gemeenschappelijk blijft steeds dat een of ander energiebron
een as laat draaien die, rechtstreeks of via een overbrenging, een of meer
werktuigen in werking brengt. Dit maakt ook duidelijk waarom in de
vorige eeuw zogenaamde "stoommolens" ontstonden. De wind, de spier
kracht of het water werd als energiebron vervangen door een motor,
terwijl de rest van de molen aanvankelijk ongewijzigd bleef.

3. Handmolens

Voor het malen van graan is de handmolen wel het kleinste werktuig
dat tot in de 20e eeuw bleef voortbestaan. Vermoedelijk moest men,
voordat er grotere molens opgericht werden, geheel vertrouwen op
eigen handkracht en handmolen om zijn graan gemalen te krijgen. Wan·
neer eenmaal grotere molens verschijnen, trachten de exploitanten van
die investeringen de handmolens uit te bannen. Dat is niet gelukt. De
oudste aanwijzingen hiervoor dateren al uit het begin van de 12e eeuw.ll

In 1616 werden in het Land van Hoogstraten de handmolens verbo
den.12 Drie jaar later werd in Breda getuigd, dat de arme ingezetenen
van die stad vanouds het recht hadden met kleine handmolens boekweit
te malen om, zoals in 1641 gepreciseerd werd, in eigen gebruik voor
pap, brij en het balcicen van boekweitkoek te voorzien.13 Dit recht werd
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in 1631 door een Bredaas schepenvonnis bevestigd.l 4 Op het platteland
van Breda werd dit beperkte gebruik van de handmolen in de 17e eeuw
blijkbaar ook toegelaten en tegen het einde van die eeuw zouden daar
ongeveer 50 handmolens geweest zijn.15 Maar kort na 1700 schijnt het
aantal handmolens daar enorm te zijn toegenomen. Ook buiten het Land
van Breda trad dit verschijnsel op. Een overzicht uit 1710 geeft de
aantallen per dorp.16 Om de betekenis van die aantallen te zien, moet
een schatting van het aantal huishoudingen per dorp gemaakt worden.
Daar de inwonertallen redelijk bekend zijn17 en een gemiddelde van
vijf personen per huishouden in die tijd aannemelijk lijkt, levert dit geen
problemen op. In tabel 1 staan voorts nog het gemiddeld aantal huis
houdingen per handmolen en het aantal "grote" molens per plaats.

Tabel 1. Handmolens in 1708 - 1710

plaats aantal aantal huishoudens grote
handmolens huishoudens per handmolen molens

Alphen 60 305 5,1 2
Baarle 65 568 8,7 2
Chaam 150 198 1,3 0
Dongen 50 360 7,2 2
Essen 62) 352 3,6 2
Kalmthout 37
Gilze 210 286 1,4 1
Ginneken 150 444 3,0 1
Hage 210 600 2,9 1
Oosterhout 210 780 3,7 2
Terheijden 40 300 7,5 1
Teteringen 75 158 2,1 1

Het blijkt dat te Gilze en Chaam haast per huishouden zo'n handmolen
voorkwam. Een duidelijk verband tussen het aantal molens en het aantal
handmolens is er op het eerste gezicht niet. Bedenken we echter dat een
ieder geacht werd binnen zijn eigen dorp te malen, en dat die molens
soms bijzonder excentrisch lagen, dan kán er een verband te bespeuren
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zijn: te Chaam is er in het geheel geen molen; Gilze was een uitgestrekt
gebied met maar één molen. Daar staat tegenover dat te Terheijden de
molen haast in het dorp zelf stond, dat te Banrle nogal wat konkurrentie
was tussen beide molens en dat de twee molens van Dongen ook niet
al te ver van het dorp lagen.ls

Daar de pachters van de molens van de heer van Breda klaagden dat
de hoeveelheid van hun maalwerk tot ongeveer 30% was teruggelopen
ten gevolge van het grote aantal handmolens en zij aankondigden dat ze
hun pacht niet zouden kunnen opbrengen, werden er drastische maat
regelen getroffen. Alle molens die geen officiële toelating hadden, moes
ten binnen veertien dagen gedemonteerd worden. De molenstenen
moesten eruit genomen worden en de rest moest, gevuld met zoden,
buiten voor het huis gezet worden. Wie daarna nog betrapt werd op het
malen met een handmolen, zou een boete van f 100,- krijgen. Werd
men voor een tweede maal betrapt, dan was de boete f 500,-, bij een
derde betrapping zelfs f 1000,-.19 Dit alles gold niet voor de stad
Breda en de plaatsen waar de heer van Breda geen molens bezat.

Na enkele jaren dook het probleem weer op. Op verzoek van de
rentmeester verklaarde de Nassause Domeinraad in 1728 dat men ten
plattelande zonder oktrooi geen handmolens mocht hebben, maar in de
stad wel. 20 Op 18 februari 1742 volgde een nieuwe publikatie tegen de
handmolens, nadat een maand eerder op het Weversheike in Princenhage
twee lieden betrapt waren.21

Zo bleef de handmolen blijkbaar deels klandestien en deels openlijk
voortbestaan tot het gebruik ervan in 1793/5 geheel vrij werd. Voor de
streek van Essen werd gesteld dat de laatste handmolens er rond 1900
buiten gebruik raakten, maar dat er in de Eerste Wereldoorlog heel wat
graan klandestien op handmolens gemalen werd.22 In Noord-Brabant is
de ontwikkeling niet veel anders geweest. Geheel de 1ge eeuw door
werden er talloze handmolens gebruikt. In 11 gemeenten, waarvan vol
doende gegevens verzameld werden, werden ca. 1850 40 tot 45 hand
molens gesignaleerd. Ze werden merendeels gebruikt voor het grutten,
en verder voor de vervaardiging van mosterd, chokolade en cichorei. En
het betreft dan niet eens handmolens voor privégebruik.23

De handmolens werden dus op uiteenlopende wijze gebruikt. Het
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meest voorkomend was toch het grutten of malen van graan. Bij het
malen drukte de bovenste steen of loper met vol gewicht op het graan
en de onderste steen, maar bij het grutten werd hij iets gelicht middels
een hefboom, zodat de korrels niet geplet werden maar slechts gekneusd.
Uiteraard draaide de molen dan lichter. Het grutten werd vooral toe
gepast op boekweit, haver en gerst.24

Het is mogelijk een schatting te maken van de produktie van een
handmolen. In 1618 werd gesteld dat zo'n molen 35 tot 70 liter graan
per dag kon verwerken.25 De twee lieden, die in 1742 betrapt werden
in Princenhage, hadden ieder ruim 40 liter op een dag gemalen.21 Het
klaaglied, dat in 1710 opgesteld werd over de handmolens, beweerde dat
de molenaars wel 800 van de 1100 tot 1200 veertel graan die ze jaarlijks
verwerkten moesten missen door de aktiviteiten van 1220 handmolens.26

Hierna zal blijken dat voor "veertel" hier "zester" gelezen moet worden.
In dat geval misten de 13 molens ieder 800 zester per jaar, samen 10400
zester. Dat is per handmolen 8;/z zester of 3000 liter per jaar. Als men
50 liter op een dag maalde, moeten er 60 maaldagen per jaar geweest
zijn, ofwel: men maalde in de regel ruim eens per week een maaltje meel
bij elkaar. Het zelfde klaaglied stelt overigens dat een handmolen wel
12 veertel rogge (10 hektoliter) of 16 veertel boekweit per dag kon
malen resp. grutten. Dat is aanzienlijk meer dan we zojuist zagen. Als
we ook hier "zester" lezen, kan de hoeveelheid met de jaarproduktie
overeenkomen (42 hL), aannemend dat men vaker kon malen dan
werkelijk gebeurde.

Zo blijft ten slotte de indruk dat men op een handmolen per dag
ongeveer 50 liter kon malen, en dat ongeveer eens per week deed.

4. Rosmolens

Rosmolens hadden een even onuitroeibaar bestaan als de handmolens.
Het gebruik ervan beperkte zich evenwel niet tot de armsten der samen
leving. Vermoedelijk omdat rosmolens noodzakelijkerwijs veel groter
zijn dan handmolens, vernemen we veel minder over illegale rosmolens.
De rosmolen werd in drie situaties aangetroffen:
1. als voorzorgsmaatregel in geval van belegeringen;27
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18. De Kraan te Breda: een tredmolen omstreeks 1535,
fragment uit een paneel van het altaarretabel van het H. Sacrament van de Niervaart.

Foto B. van Gils. Stedelijk Museum, Breda.
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19. Handmaalsteen, zogenaamde "kweern", hardsteen.
<3 ligger: 42 cm; hoogte ligger 20 cm.
<3 loper: 31 cm; hoogte loper 22 cm.

Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem.
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2. als een hulpmolen bij een grote molen;28
3. als zelfstandig bedrijf.29

In de 17e eeuw had men te Breda ongeveer 14 rosgrutmolens, een
ros-volmolen en mogelijk enkele rosoliemolens en in de 1ge eeuw een
ros-schorsmolen.30 In Oudenbosch ontstond in de 18e eeuw een groep
van 4 rosgrutmolens en een ros-oliemolen, naast de rosgraanmolen die
er sinds het einde van de 15e eeuw al was.31 In de loop van de 18e
eeuw werden in het Land van Breda aan een zeer beperkt aantal lieden
grutmolens toegestaan, vermoedelijk waren dit vaak rosmolens. In de
regel kreeg zo'n molen het alleenrecht voor het dorp van vestiging.32

In de 1ge eeuw blijken er vele rosmolens in gebruik te zijn: in 12
gemeenten, waarvan voldoende gegevens verzameld werden, zullen er
rond 1850 zo'n 50 of 60 geweest zijn.23 De paardenkracht werd ge
bruikt voor het malen van graan in het algemeen, of mout in het bij
zonder, voor het malen van schors, het slaan van olie en het breken van
de lijnkoeken, het mengen van klei en om te grutten.33 Enkele bleven
lang bestaan: voor enkele jaren werd bij de Keihoef in Princenhage nog
een verlaten rosmolen gevonden.34

Volgens een relaas uit 1619 kon men door een goede afwisseling
van paarden en met een voor het lopende paard hangende ruif, een ros
molen lang gaande houden. Met één paard gedurende 3 uur, met twee
paarden 12 en met drie paarden zelfs 24 uur. Men beweerde dat een
ros-vol-molen met drie paarden drie tot vier maal zo veel werk zou
kunnen afleveren als de getijde-watervolmolen van Breda (nu: de molen
aan het Van Coothplein). Nu is het helaas niet duidelijk hoeveel die
molen jaarlijks afleverde, maar dat zal in 1619 zo'n 200 vellen geweest
zijn.35 Jan Damen in De Baars, Vismarktstraat 10 te Breda, van wie
gezegd werd dat hij in 1610 het grutten met een rosmolen in Breda
introduceerde, had twee rosgrutmolens waarmee hij dag en nacht kon
werken. Zo verwerkte hij dagelijks 700 liter boekweit.36

Zo ver kon worden nagegaan werd slechts in enkele gevallen een
rosmolen door een "grote" molen vervangen. Dit gebeurde o.a. bij de
Heimolen van Hoeven. Dat bedrijf begon met een rosmolen in 1820,
die later werd vervangen door een tweedehands windmolen. Te Breda
werd de eerste "stoommolen" voorafgegaan door een rosmolen.37
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Bij een rosmolen liep het paard rond op de vaste grond. Er waren
ook molentypen waarbij een dier (of mens) in een cylinder liep, die
door dat lopen in draaiende beweging gebracht werd. De horizontale as
bracht dan een of ander werktuig in beweging. Een bekend voorbeeld
is wel de door een hond of kalf aangedreven botermolen,37. terwijl de
grootste, aan auteur bekende, tredmolen de door mensen (de kraan
kinders? ) gedreven 16e eeuwse havenkraan te Breda was.37b

5. Watermolens

Men komt gemakkelijk in de verleiding te veronderstellen dat water
molens in de onderzochte streek niet kunnen voorkomen, gezien het
geringe verval in de rivieren en beken.3s Toch vinden we hier 18 plaat
sen waar zeker, en nog eens 6 waar misschien watermolens stonden!!
Vergeleken bij ruim 1000 handmolens, ruim 100 rosmolens en 102
windmolens weIIicht niet veel. Maar dat beeld verandert zodra we
momentopnamen in het verleden gaan maken. Dan blijkt dat er eeuwen
lang steeds zo'n tiental watermolens waren, uitgezonderd de laatste twee
eeuwen, toen dit aantal daalde: in 1800 nog 6, in 1900 nog vijf en nu
niet één meer. Het aantal windmolens was aanvankelijk nihil en werd
later een tijdlang stabiel op slechts tweemaal het aantal watermolens.
Een dergelijke vergelijking is met de hand- en rosmolens, gezien de on
volledige informatie, nu niet mogelijk.

De watermolens in onze streken maalden meestal op een gering
verval in een rivier of beek. Hun waterrad was dan ook een onderslag
rad, gelijk ook op te maken is uit de herhaalde opmerkingen dat de
watermolens niet konden malen als het water te hoog of te laag stond.39

In Breda waren er enkele watermolens die aanvanqelijk door het getij
van eb en vloed op de Mark aangedreven werden.40 Het betreft hier de
volmolen van de Gampel, gebouwd ca. 1500; de kasteelwatermolen,
gebouwd in 1509; de Grote Watermolen, in gebruik genomen in 1563
en de volmolen daar vlakbij, die in 1612 de Gampelse molen ging ver
vangen. In 1619-23 werd er nog geijverd voor een extra watervolmolen,
die zou moeten malen op het getij in de Donkvaart.41

De Mark slibde echter geleidelijk dicht, waardoor het getij steeds
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minder toegang kreeg tot Breda.42 De verzanding trad ook op in de
vestinggrachten van Breda, wat door de vestingbeheerders aan de water
molens geweten werd. Na 1672 maakten zij het die molens herhaaldelijk
langdurig onmogelijk te malen.43 Bovendien meenden de turfexploitan
ten te Breda dat de schuiten, die hun turf aanvoerden vanaf Zundert,
ongeacht het getij door de sluis naast de Grote Watermolen de stad
binnen moesten kunnen. Ook dat ontnam de watermolens de mogelijk
heid om dóór te malen.44 Al deze faktoren leidden tot een voortijdig
einde van deze watermolens. In 1684 werd het vloedbekken van de
Grote Watermolen en de Volmolen vergroot: daardoor zouden ze langer
kunnen draaien, wat een kompensatie geweest kan zijn voor het ver
minderde eb-vloed-verschi1.45 In 1700 stortte de sluis naast de Grote
Watermolen in, waarna zij slechts op halve grootte herbouwd werd.46

De volmolen werd in 1713 uitgerust met een windmolen, zodat
men bij gebrek aan water op windkracht kon malen.47 Zes jaar later
moest de volmolenaar de sleutel van de sluis Mezekist, die het water
voor zijn molen regelde, afgeven aan de molenaar van de Grote Water
molen. Vermoedelijk heeft de volmolen sindsdien nauwelijks nog als
watermolen gewerkt.48 1762 bracht de restauratie van slechts de helft
van de Grote Watermolen, die al weer lang stil had gestaan. Een halve
eeuw later werd hij afgebroken.49 De kasteel-watermolen werd welis
waar enkele jaren later gesloopt, maar hij had minstens zoveel proble
men gehad als de Grote Watermolen. Deze molen werd rond 1800 door
de stad gepacht voor f 300 per jaar, wat niet veel is.50

We zagen dat het openen van de sluis naast de Grote Watermolen
hinderlijk was voor de molen. Iedere watermolen had een extra water
afvoermogelijkheid om, bij een overvloed aan water, de molen buiten de
hoofdstroom te houden en zo schade te voorkomen. In enkele gevallen
was die extra waterafvoer geschikt gemaakt om er schepen door te laten
passeren. Blijkbaar gebeurde dat hier en ook elders met een enkele sluis,
niet met een schutsluis. Het gevolg was dat als de sluis open ging, alle
opgestuwde water wegstroomde en de watermolen geruime tijd werkloos
stond. Dergelijke sluizen verzekerden de doorvaart van Breda tot de
watermolen van Laren bij Hoogstraten. In 1737 werd de doorvaart bij
de Ibbrugse watermolen echter definitief gedicht, al is deze later weer
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vrijgekomen door het verdwijnen van die molen.51 De vrije vaart op de
Mark was in 1554 nog nadrukkelijk bekrachtigd en leidde tot het af
wijzen van drie initiatieven tot het stichten van een watervolmolen op
de Mark ten zuiden van Ginneken.52

Zo ver valt na te gaan hebben alleen de watermolens van Meersel en
Kaarschot een aparte waterloop van beduidende lengte gehad. Daarmee
werd een hoger verval bij de molen bereikt. Bij Meersel werd deze
molenloop al snel de hoofdwaterloop.53

De watermolen van Laren bij Hoogstraten was met twee water
raderen uitgerust en bestond uit twee molengebouwen, ieder met een
komplete molen erin. De raderen draaiden dan in het molenwater dat
tussen beide gebouwen doorliep. De Grote Watermolen te Breda was
over het water heen gebouwd en telde vier paar stenen, vermoedelijk
ook vier waterraderen.54 De kasteelwatermolen te Breda telde twee
waterraderen.

Van een aantal watermolens kan het bestaan niet rechtstreeks be
wezen worden. Een, of vaak meerdere, veldnamen suggereren soms de
aanwezigheid van een watermolen, die zelf niet voorkomt in oorkonden
e.d. Dit soort schimmige watermolens zal hier aangeduid worden aIs
"spookmolens". Het is mogelijk dat het hier vrij kleine oude water
molens betrof, die al vroeg door grotere 's-herenmolens verdrongen
werden. De aangetroffen spookmolens zijn de volgende:

1. Princenhage: Ten Houte. Van een grote groep percelen wordt sinds
het begin van de 17e eeuw gezegd dat ze "bij de Oude Molen- of
Houtse Brugge" liggen. Daar ligt ook een "Molenbeemd", die al in
1422 genoemd werd.55

2. Princenhage: Oranjeboombrug. In 1310 lijkt hier een watermolen te
liggen of te hebben gelegen: "oude molenvaart".
In 1321 wordt de Ruissenaars watermolen "De Hoge Molen" ge
noemd, wat ons doet zoeken naar een "lage". De Oranjeboombrug
heet in de 17e eeuw "Oude Molen Brug".56

3. Dongen: Oude Molendijk. Deze naam komt voor op de topografische
kaart van 1855 en geeft de weg aan die de Donge kruist op korte
afstand van het kasteel van Dongen.57

116

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)



CASTELREE ,'DRIE 'w'ATE.RMOLEN5

............ I
.... /".,J <.BH!

.........-. /,
j' .,r

/

_.-'_.-.--.--.-'_.--._'
(w)

I
1 km. -; ..11"

eN (5",,:;;r1e IJ~H;sd"'-

~+.
eH. 13~&r Ie Itcrl:"'tj

M H;"derhot</:
w 'vVoréc.L

[-( l1ooJ s-if"-.fe" Z

_._.-.---"

_o . ..r--,_.-.-

(Hl

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)



4. Ginneken: Daasdonk. Vlak ten oosten van het Huis Daasdonk ligt
een beemd, die in 1622 "Molenbeemd" heette. De Mark kronkelde er
omheen.5s

5. Gilze: HuIten. Ook hier een groep percelen die "In de Oude Molen"
liggen. Deze aanduiding is ook op een moderne kaart nog te vinden.
De watermolen kan vlak bij de Princenhoef van Hulten gelegen heb
ben, de kern van een erg oud heerlijkheidje.59

6. Kalmthout: Nieuwmoer. Eén vermelding, uit 1602, van een perceel
dat naast de Watermolen lag. Deze molen zal niet verder dan de 15e
eeuw, waarin Nieuwmoer gesticht werd, teruggaan.60

Een tweetal watermolens komt weliswaar één maal in een oorkonde
voor, maar ze laten nog heel wat te gissen over. De eerste is een water
molen die gestaan moet hebben tussen Baarle en Castelree bij Ziegrake.
Daar lag een "Molenwiel" in de Mark. Te Zondereigen heette een tak
van de Mark "Molenvloedt" en de onlangs betwiste enklave is juist het
"Molenrietven", ook met een waterloopje verbonden met de Baarle
brugge bij Ziegrake. In 1231 schonk Lutgarde, vrouwe van Breda, een
rente van 30 schellingen aan het ldooster van St. Michiels te Antwerpen.
Dat bedrag werd door haar zoon Gillis van Breda gesteld op "de molen
van Casterle".61 Goetschalcx interpreteert dit als Castelree, de meest
westelijke uitloper van Baarle-Nassau. Boeren is het daarmee niet eens,
omdat hij in Castelree geen watermolen weet. Hij denkt daarom aan
Kasterlee ten zuiden van Turnhout.62

Welnu, er waren rondom en grenzend aan Castelree niet minder dan
drie watermolens: De watermolen van Laren bij Hoogstraten, de water
molen van Ibbrugge en de "spookmolen" van Baarlebrugge. Van de
eerste twee zijn geen meldingen van vóór 1380 bekend, in dat jaar horen
ze tot de bezittingen van de heer van Hoogstraten. We mogen aannemen
dat dit voordien ook zo was, al is het gewaagd een uitspraak over 1231,
anderhalve eeuw eerder, te doen. De Baarlebrugge ligt op een plaats
waar nu Nederlandse en Belgische percelen dooréén liggen.

De Larense Molen heet later steeds onder Hoogstraten te horen, de
Ibbrugse ook, of onder Minderhout. Als er één molen als die van Cas
telree aangeduid kan worden, is het wel die bij de Baarlebrugge.
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De tweede twijfelachtige molen is die van Havexdonc bij Roosen
daal. In 1279 schonk de heer van Breda zijn watermolen te Havexdonc
aan het klooster van St. Catharinadal bij Wouw, met daarbij de visserij
op het water tot aan Calwentriest, vanaf de watermolen van Langdonk,
wat er op wijst dat deze molen op de Roosendaalse VlietlWatermolen
beek lag. Later vernemen we niets meer van deze molen. Van Loon ver
moedt op grond van toponiemen dat de molen wellicht bij de monding
van de Kellebeek in de Vliet lag, en verwoest werd door dezelfde over·
stroming in 1288 die uiteindelijk ook het klooster St. Catharinadal naar
Breda verjoeg.63

Daar kort voor 1300 nog alle grote molens in onze streken op water·
kracht draaiden en in de 20e eeuw bijna alle molens windmolens zijn,
lijkt een verdringing van de watermolen door de windmolen opgetreden
te zijn. In feite is dat nauwelijks het geval. Het aantal watergedreven
molens bleef vrij konstant, maar het aantal windgedreven molens nam
dramatisch toe van niets tot tegen de honderd. Ook meer in detail bezien
blijkt dat nauwelijks rechtstreekse verdringing optrad. Slechts bij 2
watermolens kan aannemelijk gemaakt worden dat ze rechtstreeks door
windmolens verdrongen zijn: de PoelmolenlAkkermolen te Zundert en
de Volmolen te Breda.64

Dit alles komt in grote trekken overeen met Notebaerts stelling dat
de watermolens niet door windmolens verdrongen werden.65

De volgende tabel toont die ontwikkeling.

Tabel 2. Watermolens en windmolens
jaar aantal aantal aantal percentage

watermolens windmolens samen watermolens

1200 3 3 100
1300 9 2(?) 11 82
1400 11 17 28 39
1500 11 22 33 33
1600 12 24 36 33
1700 10 33 43 23
1800 6 42 48 13
1900 5 74 79 6
(watermolens inkl. 1,4,3,0,0,0,0,0 spookmolens)
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Tabel 3. Redenen opheffing watermolenbedrijven (18 molens)

reden

moderner tijden
oorlog, overstroming
verandering waterhuishouding
vervangen door watermolen elders in de nabijheid
vervangen door windmolen
onduidelijk

aantal

7
3
2
2
2
2

Over de produktiekapaciteit van watermolens in deze streek is niet
veel bekend. De kasteelwatermolen te Breda kon in 1716, wegens het
niet volledig mogen benutten van de opstuwmogelijkheden, maar 131
uur per getij malen. Het moest mogelijk zijn om 7 tot 8 uur te malen.
Bij vloed liet men dan het water in via een speciale sluis, die in 1716
niet gebruikt mocht worden. Als het getij keerde ging die sluis dicht.
Na enige tijd kon de molen gaan draaien, tot het verval, door het ener
zijds leeglopen van het vloedbekken en anderzijds door het opkomen
van de nieuwe vloed, te gering werd.66

De Grote Watermolen deed in 1718 "proeven": hoeveel kon er ge
malen worden met de sluis Mezekist van de volmolen open resp. dicht?
Op zich een goede methode, maar het aantal waarnemingen is helaas te
gering om aannemelijk te kunnen maken dat er verschil optrad, ook al
werden de autoriteiten er in 1718 wél door overtuigd.67

Als we de pachtsommen van de Grote Watermolen omrekenen naar
de hoeveelheid rogge die als maalloon geïnd werd en stellen dat dit 1/16
is van wat ter molen kwam, dan vinden we de volgende jaarprodukties.
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Tabel 4. Schatting hoeveelheid ter molen gebracht graan,
Grote Watermolen Breda68

jaar hoeveelheid
in hektoliter

1594 740
1640 2760
1702 2490
1711 700
1739 280

In feite zal er méér aangevoerd zijn, want de molenaar moest er ook
nog aan verdienen.

Van de volmolen van Ibbrugge is bekend dat deze geacht werd in
een normaal jaar 500 vellen te kunnen vollen. In het droge jaar 1613
was men er niet verder gekomen dan 220 vellen.69

De watermolen van Meersel was in 1733 zo vervallen dat hij nog
maar een kwart maalde van wat normaal was. In goede konditie moest
die molen 21 hektoliter per dag kunnen verwerken, wat op een jaar
produktie van ca. 6000 hL neerkomt,'70 De Volmolen van Breda ver
werkte, terwijl hij naar behoefte op wind- of waterkracht kon malen, in
de periode 1712-1714 563 hele en 148 kwart vellen, ofwel gemiddeld
per jaar 208 hele en 55 kwart vellen.71

Deze gegevens overziende ontstaat de indruk dat tussen de molens,
ja zelfs bij eenzelfde molen, vrij grote fluktuaties konden optreden in de
jaarproduktie.

6. Windmolens

De meeste molens die we thans nog zien, zijn windmolens. Aan het
begin van onze onderzoeksperiode ontbraken ze volledig. De eerste on
weerlegbaar aanwezige windmolens in ons gebied zijn de twee die in
1310 reeds stonden aan de Bredase kant van de huidige Oranjeboom
straat, toen nog onder Princenhage. Drie jaar later blijken er in de
Zandbergen bij Breda twee windmolens te staan, terwijl ook Oosterhout
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en Alphen al een windmolen rijk waren.72 Het is mogelijk dat de twee
windmolens van de St. Bernaardsabdij te Etten en te Hoeven tot vóór
1292 teruggaan. Maar in dat jaar werd geen enkel uitsluitsel gegeven
over de vraag of het nu wind- of watergedreven molens waren. We
weten slechts dat er later alleen van windmolens sprake was.73 Nog drie
jaar verder terug komen we met twee molens onder Wouw, juist buiten
het onderzoeksgebied. Voor deze twee geldt het zelfde als voor de
molens van St. Bernaards.74 Het is goed er hier aan te herinneren dat
de eerste windmolenvermelding voor Nederland uit 1274 dateert, voor
(Zuid) België uit 1219.

Zo ver bekend is, waren de eerste windmolens in onze streek van
hout. Als er meer gegevens beschikbaar komen, blijkt dat het molens
van het standerdtype zijn. Daarbij speelt heel wat molengebeuren zich
af in een houten kast, die op een vertikale as of standerd kan rond
draaien. Pas in de 17e eeuw komen enkele achtkantige bovenkruiers
voor: een houten vaststaande toren, waarin bijna alles gebeurt; alleen
de kap, waarin de boven-as en de wieken bevestigd zijn, kan rond·
draaien. Van andere houten typen (wipmolen, paltrokmolen) kon ik
geen voorbeelden ontdekken. Tegen het einde van de 17e eeuw ver
schijnt de stenen molen. Een iets toelopende ronde toren waarin zich,
juist als bij de houten achtkanter, alles afspeelt, behalve de bevestiging
van de wieken aan de bovenas. Daarvoor is er een draaibare kap. Deze
stenen molens staan, wanneer ze een eerdere standerdmolen opvolgden,
vaak op de molenberg van die oude molen. Later bouwde men veel
stenen molens direkt op de grond, en wierp men om de romp een molen
berg op, van waaraf men de wieken kon bedienen. Een andere oplossing
bood de galerij rondom de molen.

In de houten standerdmolen was aanvankelijk maar één paar stenen
aangebracht. Deze stenen werden vooral via Dordrecht aangevoerd.75

Men bracht de stenen zo ver mogelijk per schip, vervolgens ging het
transport over de weg.76 In de 18e eeuw ging men een tweede paar
stenen in de houten molen aanbrengen. Op het platteland sprak men
dan van de "voormolen", waarop harde granen (tarwe, rogge) gemalen
werden, en de "achterrnolen", die voor zachte granen bestemd was

122

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)



(boekweit ). In negen gevallen kon de invoering van het tweede paar
stenen gedateerd worden.77

Tabel 5. Datering van achtermolens in standerdmolens

plaats

Breda
Terheijden
Alphen
Baarle-Hertog
Ginneken
Teteringen
Essen
Gastel
Hoogstraten

molen

Krankentroost
's Heren molen
Akkermolen
Akkermolen
Vossenberg
Zandbergen
Abdijmolen
's Heren molen
Larenmolen

jaar

1698 (paste niet)
1703 (kort voor ...... )
1714
1716 (heeft dan al)
1719
1720
1725
1755
1752-59

In Breda sprak men in 1698 van één paar stenen voor rogge, en het
andere voor tarwe. In de molen bleek echter niet voldoende ruimte te
zijn. Bovendien werd hij niet krachtig genoeg geacht voor twee paar
stenen.78 In dat zelfde Breda werd in de 1ge eeuw een standerdmolen
met drie paar stenen aangetroffen.79

De verzamelde gegevens laten toe nog iets te zeggen over de ouder
dom die standerdmolens konden bereiken en de redenen waarom ze af
gebroken werden. Van 34 standerdmolens was de afbraak het gevolg
van ouderdom, te veel onderhoudskosten of onbekende redenen, terwijl
bij die molens zowel over bouwjaar als afbraakjaar met redelijke be
nadering iets te zeggen bleek. Gevallen van verwoesting door oorlogs
geweld of afbraak ten behoeve van vestingbouw, alsmede gevallen waar
in te weinig informatie over de molengeschiedenis beschikbaar was, zijn
niet meegeteld.

De 34 molens blijken een gemiddelde ouderdom van 129 jaar bereikt
te hebben, met een standaardafwijking van 68 jaar.80
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Tabel 6. Leeftijd van standerdmolens bij afbraak

leeftijd (jaren)

0- 49
50 - 99

100 - 149
150 - 199
200 - 249
250 - 299
300 - 349

aantal

5
6

10
8
4
1

Het is hier wel de plaats om af te rekenen met de legendarisch oude
molens, die 4 of 5 eeuwen overleefd zouden hebben. In de regel zullen
dit molens zijn waarvan de historie volkomen onbekend is, waar men
eigenlijk alleen maar van weet dat er 5 eeuwen geleden op of bij de
plaats van de huidige molen ook al een molen stond. Maar wie kan aan
tonen dat het huidige bouwsel zo oud is? Van C-l4-dateringen of jaar
ringdateringen van molenonderdelen is me niets bekend.

Ter illustratie eerst een hierboven niet opgenomen geval. Een matig
oude molen is die van Terheijden, die in 1355 al bestond en in 1639
wegens ouderdom (en misschien wat oorlogsschade) vervangen werd.81

Het is mogelijk dat een tussentijds herstel aan de aandacht ontsnapt is.
Een andere molen is de Kalmthoutse molen aan het Hof. Deze werd in
1617 herbouwd, kreeg in 1748 een grote herstelbeurt, en werd pas in
1895 afgebroken.82 Zó kon deze molen 285 jaar worden.

Juist door allerlei tussentijds herstel zal bovendien de situatie op·
treden dat de onderdelen van een molen zeer uiteenlopende ouderdom
kunnen hebben. Men kan dus niet zonder meer over "de" ouderdom
spreken.

Wat gebeurde er met een afgebroken, omgewaaide, afgebrande of
door legerscharen verwoeste houten molen? Soms werd hij niet, soms
pas na een tijdje herbouwd. Vóór de Tachtigjarige Oorlog verdwenen er,
zo ver bekend, maar twee windmolens van het toneel: één van de twee
die in de Zandbergen bij Breda stonden en de stadsmolen van Breda aan
de Molenstraat.83 De Tachtigjarige Oorlog richtte veel schade aan: tien
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molens sneuvelden, zes werden er weer van herbouwd. Ook de gebeur
tenissen van 1672 kostten nog minstens één windmolen, die weer her
bouwd werd. Ook de verzwaring van vestingwerken verhinderde het
voortbestaan van molens. Misschien verdween de Bredase stadsmolen
wel in verband met de bouw van de stadsmuur. De oliemolen van J. de
Wijse in Breda moest ver- of herbouwd worden toen de vesting ver
anderd werd in 1683.84

Anderzijds werden te Breda juist bij de verbetering van de vesting
werken molens opgericht. In 1615-19 verrezen er drie nieuwe molens,
waarvan er één in 1625 sneuvelde, de beide andere werden in 1637
kapotgeschoten. In 1637-8 volgde herbouw, maar één van de drie mo
lens brandde binnen het jaar af en werd niet meer herbouwd.86 In de
tijd daarna werden er op of vlak achter de wallen nog een reeks molens
gebouwd.

Na 1670 werden er ook standerdmolens afgebroken om plaats te
maken voor stenen molens. In de regel vormde verregaande slijtage of
ernstige schade door het weer of door brand hiervoor de aanleiding. Na
1800 kwam herbouw van een standerdmolen niet meer voor: een enkele
werd nog in steen herbouwd, voor het overige verdwenen veel standerd
molens definitief.

Tabel 7. Opvolging van standerdmolens (66 gevallen)

opgevolgd door 14eE. 15eE. 16eE. 17e E. 18eE. 1ge E. 20e E.

geen molen 1 1 1 3 2 6 13

standerdmolen 6 10 3
stenen molen 4 6 3 3
achtkantmolen 1 1
onbekend type 1 1
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Tabel 8. Redenen afbraak standerdmolens (66 gevallen)
reden 14e E. 15e E. 16e E. 17e E. 18e E. 1ge E. 20e E.
ouderdom! )- 4 4 6 7 13modernisatie
oorlog! ) 1 3 9vestingbouw
wind/onweert )- 4 5 1 3brand e.d.
verhuizing naar )- 1 1 1
betere plaats
onbekend 1 1 1

Behalve houten standerdmolens, komen hier sinds 1672 ook stenen
molens voor. De eerste werd vermoedelijk in dat jaar te Oosterhout
gebouwd ter vervanging van de oude "Hoge Molen".87 In 1677 volgde
de Liesbosse Molen bij Prinsenbeek en in 1680 de molen van Ter Brake
in Alphen.ss Beide laatste molens werden ontworpen met twee paar
stenen en het lijkt waarschijnlijk dat ook de 18e eeuwse stenen molens
alle met twee koppel stenen uitgerust werden. De bedoeling is soms
letterlijk: het doodmalen van een naburige houten molen,s9 maar ook
wel gewoon het vergroten van de maalkapaciteit. De stenen molen blijkt
een type te zijn dat de standerdmolen geleidelijk verdrong. In tabel 7
zagen we dat reeds gebeuren. Daar de vele nieuwe molens die na 1795
gebouwd werden voor een groot deel (58% of meer) in steen werden
opgetrokken,90 werd dit effekt nog versterkt. Het resultaat is in tabel 9
te zien.

Tabel 9. Windmolens naar type, 1650 - 1975
percent.

jaar standerd steen 8-kant onduidelijk totaal standerd
1650 26 26 100
1700 26 4 3 33 79
1750 19 10 3 5 37 51
1800 21 13 3 5 42 50
1850 21 32 3 8 64 33
1900 18 45 12 74 24
1940 2 21 3 26 8
1975 2 14 16 12
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De "verdringing" van de standerdmolen blijkt dus hoofdzakelijk te
ontstaan door de massale toename van het aantal stenen molens.

De toename van de totale maalcapaciteit was echter nog sterker:
standerdmolens zullen met een tweede paar stenen uitgebreid zijn, en
de stenen molens telden er haast in principe al twee, maar soms ook drie.
De gegevens die Zoetmulder37 verstrekt over de molens in het onder
zoeksgebied (uitgezonderd België) tonen aan dat men de laatste jaren
blijkbaar weer koppels molenstenen opruimt. Ter illustratie een tabel
waarin staat hoeveel koppel stenen er in 1973 nog waren, en hoeveel
het er vroeger, blijkens sporen in de molen, geweest zijn.

Tabel 10. Aantal paren molenstenen, 20e eeuw (13 molens)

aantal paren 1973 vroeger

1 2 1
2 9 7
3 2 5
4

De maalcapaciteit van windmolens kan in enkele gevallen geschat
worden. Van Thijn schatte die op 6700 hektoliter per jaar.91 De opgave
die de molenaar te Gilze in 1654 deed, leidt tot 7930 hL/jaar.92 Als het
waar is dat de pachter van alle stadsmolens van Breda in 1649-51 niet
minder dan f 20.000 verdiende door de onverwacht hoge graanprijzen
terwijl de pacht maar f 14431 bedroeg, dan moet daar in drie jaar
72200 hL ter molen gebracht zijn, dat is 24060 hL/jaar. Dit werd ver
malen op 8 paar stenen, zodat we per koppel stenen op 3010 hL/jaar
uitkomen.93 In de klaagzang over de handmolen, in 1710, werd gesteld
dat de grote molens normaal 1100 tot 1200 veertel rogge per jaar maal
den. Om op een hoeveelheid uit te komen die vergelijkbaar is met het
voorgaande, moeten we aannemen dat hier "zester" bedoeld werd. Zo
komen we op een jaarkapaciteit van 3800 tot 4150 hL/jaar.94 Toen de
windmolen van Hoogstraten in 1587/8 gedurende een jaar rechtstreeks
namens de heer maalde, werd daar 1780 zester en 14 lopen graan ge
bracht, ofwel ongeveer 6200 hL. Het betrof hier verschillende graan-
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21. Gezicht op de Kaarschotse watermolen te Rijsbergen.
Links de watermolen met de windmolen daar bovenop gebouwd.

In het midden het molenaarshuis.

Gemeentearchief, Breda.
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22. Oliemolen "De Ploeg" aan de Leuvenaarswal te Breda, ca. 1865.

FotoreproduC[ie B. van Gils. Gemeentearchief. Breda.
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soorten.95 De standerdmolen van Essen kon in 1836 met zijn twee
koppel stenen 100 hL per 24 uur malen. In de loop van het gehele jaar
kon 5780 hL verwerkt worden.96

Als we deze resultaten overzien, dan blijkt dat de kapaciteit nogal
uiteenloopt: van 3010 tot 7930 hL per jaar. Vermoedelijk speelt de on
derhoudstoestand van de molen en de stand ten opzichte van de wind
een belangrijke rol. Tevens blijkt dat water- en windmolens ongeveer
vergelijkbare kapaciteit hadden. Over wind-industriemolens vond ik
geen gegevens betreffende de kapaciteit.

7. Energieproblemen

De energie die een molen voor het verrichten van zijn werkzaam
heden beschikbaar heeft, hangt van een groot aantal faktoren af. Aller
eerst natuurlijk van de aandrijving zelf: hand-, ros-, water- en wind
molens zullen wat dat betreft verschillend (kunnen) zijn. Bij watermolens
is de vorm van het waterrad en de wijze waarop het water daarin loopt
van groot belang. Daar de watermolens in dit gebied blijkbaar alleen bij
vrij sterk begrensde waterstanden konden draaien, zullen het onderslag
molens geweest zijn: het water loopt onder tegen het rad. De krachtiger
midden- en overslagraderen konden hier wegens het geringe verval niet
toegepast worden.97

Bij de windmolens hing de beschikbare energie sterk af van de kon
struktie van de wieken. Niet alleen de grootte ervan, maar ook hun
vorm was belangrijk. In de eerste helft van deze eeuw is er veel geëx
perimenteerd met betere wiekvormen, waarvan een aantal ook gangbaar
werd. Bij de gewone windmolens schijnt de beschikbare energie in de
orde van 10 pk te zijn geweest.98

Voor de molens was slecht onderhoud heel nadelig. De mogelijk
heden om werk te verzetten konden, doordat veel energie nodeloos ver
loren ging in wrijving etc., tot een kwart teruglopen.99

Voor watermolens kon slecht onderhoud aan de waterlopen een
extra nadeel betekenen. Daardoor stroomde het water te traag af, wat
tot overstromingen leidde terwijl toch de molen niet volop kon draaien.
Toch zal ook menige molenaar het water wel eens te hoog opgestuwd
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hebben om meer werk te kunnen afleveren. Dit alles leidde tot talloze
konflikten, vaak besloten door het plaatsen van een of meer water
peilen waaraan de molenaar zich moest houden. ("Pegel") .100

Windmolens konden door hoog geboomte, en in de jongste tijd door
hoge gebouwen, gehinderd worden. De herhaalde pogingen te Breda om
op het Spijtmansveld (later: Mansfelt) een windmolen op te richten
liepen steeds stuk doordat het park Valkenberg er de wind aan ontnam.
Toch werd de tweede molen er in 1668 omvergeblazen!101 Te Etten
mocht op bepaalde gronden bij de molen geen hoog houtgewas groeien,
evenals te Essen en Roosendaa1.l02 De molenaar aan het Liesbos vroeg
om de bijplaatsing van een rosmolen, omdat door het hoog opgroeien
van dat bos (belangrijke aanplantingen na 16.37) zijn molen minder
wind ving.103 Bij het zoeken naar een plaats voor de tweede windmolen
voor Princenhage, 1710, werd een mogelijke plaats bij de herberg De
Roskam afgewezen, ondermeer omdat dan over een grote lengte de bo
men van 's heren dreef van het Mastbos naar Princenhage gekapt zouden
moeten worden.104

Omdat zowel wind- als watermolens soms niet konden draaien bij
gebrek aan een goede wind of waterstand, en dergelijke perioden wel
eens hinderlijk lang konden duren, vinden we vaak bij een watermolen
ook een windmolen. Van de 18 zekere watermolens waren er 9 die nooit
een andere molen in de nabijheid kenden. Bij 8 stond er op korte afstand
een wind- of rosmolen, twee ervan hadden zelfs ieder 2 windmolens als
buur. Tenslotte is er nog de watervolmolen van Breda, waar in 1713
een windmolen bovenop gebouwd werd, zó dat men naar keuze op
water- of windkracht kon vollen. In 17.37 vroeg de volmolenaar van
Ibbrugge bij Minderhout om een soortgelijke konstruktie. Maar het is
er daar niet meer van gekomen. De Kaarschotse Watermolen werd in
18.37 wel met een dergelijke windmolen uitgebreid.105 Windmolens
stonden heel wat zelfstandiger in het veld, al komen er 9 kombinaties
met rosmolens voor. 28

In de 1ge eeuw kwam de stoomkracht in gebruik. De oudst gevon
den toepassing was die in de molen van Achterbroek, die in 1846 ge
bouwd werd als wind-graanmolen en stoom-oliemolen. In Breda werd
stoomkracht pas in 1849 in twee molens toegepast, waarvan er één
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binnen het jaar de werkzaamheden moest staken.10G Een tweede mo
dernisering trad in met de zuiggasmotor, omstreeks 1907, waarna diesel
en elektromotoren volgden. Vanaf het moment dat stoommachines in
gebruik kwamen, verschenen er ook "molens" die uitwendig niet meer
als zodanig te herkennen waren: er ontstaat een geleidelijke overgang
van molens naar fabriekjes en grotere fabrieken. lo7

Tabel 11. Invoering stoom- en zuiggasmotoren

tijdvak
1840 - 9
1850 - 9
1860 - 9
1870 - 9
1880 - 9
1890 - 9
1900 - 9
1910 - 9
1920 - 9

stoom
4
4
1
4
7

10
4
2

zuiggas

23
8
6

Opgemerkt dient te worden dat de meeste zuiggasmotoren pas in of
na 1907 geïnstalleerd werden.

Blijkbaar is "stoommolen" een begrip geworden, dat op den duur
niet alleen "door stoom aangedreven molen" betekende, maar veel rui
mer alle door motoren gedreven molens aanduidde.los

Het vermogen van de stoommolens was aanvankelijk vergelijkbaar
met die van de klassieke molen: 6 tot 20 pk. Met de komst van de zuig
gasmotoren ging dit vermogen omhoog tot 15 à 30 pk.

Naast de zo populaire stoom- en zuiggasmotoren, kwamen er tussen
1900 en 1907 nog een achttal installaties van petroleummotoren voor.
Na 1920 verschenen de eerste elektro- en "ruwolie"motoren.

De overschakeling op moderne motoren als hulp- en later hoofd
krachtbron was de eerste bedreiging van het molenbestand. Trouwen
beschreef hoe in de jaren dertig de koäperatieve maalderijen een tweede
bedreiging werden.109 Overigens blijkt uit het voorgaande dat Trouwen
de invoering van de stoommachines 30 jaar te laat stelde.
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8. Gebruik van de molens

In zijn "Op de molen" verkondigde P. Trouwen dat in Noord
Brabant géén industriemolens voorkwamen. Het is jammer dat zo'n
pertinent onjuiste uitspraak voorkomt in het boek "De Brabantse mo
lens", dat toch beoogt uitvoerig over de Brabantse molens te informeren.
Trouwen zelf geeft aan wat hij onder "industriemolens" wenst te ver
staan: "zoals olie-, pel-, verf-, specerij-, papiermolens". Kortom: als het
maar geen graanmolen is die maalt wat de boer hem brengt. Toch schrijft
Trouwen zelf even verder over schorsmolens: zijn dat geen "industrie
molens"?109 Nóg geldcel' wordt het wanneer bij zorgvuldig lezen van
Zoetmulders 120 molenbeschrijvingen blijkt dat er wel degelijk indus
triemolens voorkwamen. Tal van molens dragen nog de sporen van in
richtingen voor olie-, pel-, zaag-, vol-, schorsmolenaktiviteiten! Wel is
het zo dat blijkbaar alle geïnventariseerde molens laatstelijk als graan
molen hadden gefunktioneerd, ze worden door Zoetmulder ten minste
alle (uitgezonderd de poldermolens) als korenmolen gekarakteriseerd.

Tabel 12. Voorkomen diverse funkties bij 120 molens (Zoetmulder )

funktie
graan -molen
olie -molen
polder-molen
schors-molen
zaag -molen
pel -molen
vol -molen

frekwentie
114

13
7
7
5
3
1

opmerkingen
waarvan 93 "puur"

samen betreft dit
27 molens

In 13 gevallen was er een driedubbele funktie, in 3 gevallen een
zelfs viervoudige! Dit geeft aan dat deze molens een vrij ingewikkelde
historie achter de rug hebben, want sommige funkties laten zich niet
goed gelijktijdig in een molen uitoefenen.

Terug naar ons eigen onderzoeksgebied. Daar vinden we het zelfde
beeld: wel degelijk "industriemolens" en vaak een opeenvolging van
uiteenlopende funkties en kombinaties van funkties. Allereerst moet

133

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)



zelfs de korenmolen nader bekeken worden, want lang niet alle maal
werk was van de boeren afkomstig. In Breda waren in de 16e en 17e
eeuw volop problemen met de brouwers die via de verpachtingen van
de korenmolens kans zagen de bevoorrading van hun bedrijven veilig te
stellen, terwijl daardoor de broodbakkers en de zelf-bakkende burgerij
in het gedrang kwamen. Men kwam zelfs tot afspraken: de Grote Water
molen zou op twee koppel stenen voor de brouwers malen, en op de
twee andere koppels voor de bakkers. De Kleine Watermolen zou geheel
voor de bakkers malen. Door de sterke opkomst van de brouwnering in
de stad, tegen 1620, werden ook deze molens geheel door de brouwers
bezet. Ja, één pachtte zelfs de molen van Terheijden, in de veronder
stelling dat hij ook daar brouwgraan zou kunnen malen. Dat werd echter
verboden,11° Op het platteland kwamen ook volop brouwers voor, maar
hun positie werd er blijkbaar nooit zo hinderlijk overheersend als in de
stad.l1l Dit malen voor brouwers lijkt me ook een industrieel gebruik
van de molens.

In de gehele studie werden 355 molens opgemerkt, waarbij de 1319
handmolens uit 1708-10 niet eens zijn meegeteld. Over slechts 168
molens zijn zodanige gegevens bekend geworden, dat een verdere be
werking daarvan hieronder kan volgen.

In totaal werden 104 graanmolens opgemerkt: 62%. Daarvan waren
67 molens (zo ver bekend werd) uitsluitend graanmolens, de andere 37
kombineerden met nog al uiteenlopende aktiviteiten. De meest voor
komende kombinatie was de graan-schorsmolen: 17 puur deze kombi
natie en 7 die nog verder kombineerden. Dit is niet verrassend: herhaal
delijk is er sprake van dat men een graanmolen eenvoudig gereedmaakte
voor het vermalen van schors door de molenstenen om te keren.112

Na de graanmolen was toch de oliemolen het meest voorkomende
type: 32 uit de 168 molens, of 19%. Ook hier hebben we weer met tal
van kombinaties te maken: slechts de helft had nooit enig andere bedrij
vigheid. 11 Oliemolens moeten ooit verbouwd zijn, want ze waren ook
als graanmolen in gebruik. Bij 6 oliemolens was tevens een lijnkoek
brekerij aanwezig, of althans officieel opgegeven: het is niet uit te sluiten
dat men dit een zo normaal onderdeel van de oliemolen achtte, dat het
vaak niet apart opgegeven werd.
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Na de graan- en oliemolens, volgen de schorsmolens als derde, met
26 molens die zich wel eens met het malen van schors bezig hielden.
Hiervan kombineerden er 24 met een graanmolen, zoals we al zagen.
De schorsmolens werden ook wel "runmolen" of rundmolen" genoemd,
naar de run of fijngemalen eikenschors die er geproduceerd werd.113

Als vierde in de rij staan de grutmolens, met 21 uit 168 molens. Met
name deze groep dient aangevuld te worden met de 1319 handgrut
molens uit 1708-10, een deel van de 30 rosmolens in Essen en Kalmt
hout in de 1ge eeuwen nog een bijna 100 grutmolens die her en der in
gemeenteverslagen vermeld werden. Zelfs dan hebben we nog een onder
schatting, want niet alle gemeenteverslagen zijn gezien, en die welke wel
gezien zijn, maakten niet de indruk op dit punt alle even nauwgezet te
zijn. Kortom: de grutmolen zal wel het meest verspreide molentype
geweest zijn.

Van de 168 molens hielden 138 zich ooit bezig met het malen van
graan, slaan van olie, malen van schors of het grutten/pellen van boek·
weit, of kombinaties hiermee: 82%! Hiermee is wel aangetoond dat dit
de voornaamste toepassingen van de molen-energie zijn.

Daarnaast komt nog een heel uitgebreide reeks toepassingen voor:
vijf molens hebben ooit lakens gevold: drie in Breda, een in Dongen en
een in Minderhout. Zes lijnkoekbrekende molens werden al genoemd in
verband met de oliemolens. Aan de rand van de Brabantse zandgronden
werden in het onderzoeksgebied nog vier poldermolens gevonden: twee
onder Hoeven en voorts de molens van Zwartenberg en Krauwelgors.
In de meer globale gegevens komen voorts nog 6 mosterdmolens voor.
De volgende toepassingen werden maar één maal vermeld: poedermolen
(vervaardigde buskruit en is dan ook ontploft), tabaksmolen (een stan
derdmolen zo groot als een schildwachthuisje), ijzerpletmolen, beender·
molen en kleimolen (voor de pottebakkers in Oosterhout). De meer
globale gegevens maken nog melding van een cichoreimolen, een choco
ladernolen, een wasmolen (gemechaniseerde wasserij), een havenkraan
en een zaagmolen. Van 21 molens (uit de 168) kon de aard niet nader
vastgesteld worden.

Van al deze molens verdienen de volmolens zeker nog enige aan
dacht. De oudste is de begin 16e eeuwse water-volmolen te Breda, ge·
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bouwd waar de oude Aa of Weerijs de stadswal binnenstroomde. In
1600 bestond deze molen niet meer. In 1612 werd ter plaatse van de
huidige molen aan het Van Coothplein een nieuwe watervolmolen ge
bouwd. In 1608 was de Ibbrugse watermolen bij Minderhout herbouwd
als volmolen. Midden 17e eeuw was er in Breda nog een ros-volmolen
en de Dongense watermolen was vóór 1619 als volmolen in gebruilc

Daarnaast werden er nog een aantal plannen ontwikkeld.
Door de droge zomer van 1619 had de Bredase volmolen een grote

achterstand in het werk opgelopen, wat deze plannen nog aanwakkerde.
Een Schiedamse timmerman werd zelfs bereid gevonden om 2~ kilo
meter ten zuiden van Ginneken in de Mark een watervolmolen te bou
wen, met twee jaar garantie. Dit werd afgewezen in verband met de vrije
doorvaart naar Hoogstraten. Vermoedelijk dezelfde timmerman wilde
ook wel een getijde-volmolen bouwen op een plaats die waarschijnlijk
lag bij de monding van de Donkvaart in de Bredase haven. Op deze
plaats zou de nieuwe molen geen schade doen aan het malen van de drie
bestaande getijde-molens. De Nassause Domeinraad ging toen niet in op
het voorstel een rosvolmolen te bouwen. Deze zou gebouwd moeten
worden naar het voorbeeld van een heel kunstige kopermolen die voor
f 1200 te Amsterdam gebouwd werd. Deze plannen werden veelal van
uit Leiden voorgesteld, terwijl men er in Breda niet warm voor liep: zo
gaven de lakenhandelaren, ook de grootste, geen blijk van interesse voor
het idee van de rosvolmolen, terwijl de water-volmolenaar verklaarde
onder normale omstandigheden voldoende kapaciteit te hebben. In 1622
verwerkte hij zelfs Tilburgse lakens. Door het beleg van Breda door
Spinola kwam aan alle voorstellen een einde, maar na 1637 begon alles
opnieuw. In 1643 vroeg Louis Paulmon, blijkbaar mede namens enkele
Leidse participanten, om ten zuiden van Ginneken op de Mark een
watervol- en oliemolen te mogen bouwen, die 's winters zou kunnen
malen volgens een veilig waterpeil, zodat er geen schade aan de lande
rijen zou kunnen ontstaan. De Domeinen reageerden weer negatief, net
als in 1619, maar Paulmon hield aan. Geen land in de Zeventien Provin
ciën levert zo'n goede wol, geen nering is beter voor de stad dan de
lakennijverheid, zo luidde het argument van Paulmon. Hij verklaarde
f 3000 geïnvesteerd te hebben in 's Lands belang en wilde dat nu blijk-
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baar omzetten in eigen belang. Hij richtte zich tot de Staten Generaal en
kondigde aan dat de wevers uit Leiden reeds naar Breda wilden komen,
want daar zouden toen nog maar één of twee wevers geweest zijn. Het
hielp allemaal niets, zodat in 1650 ene Tentenier, vermoedelijk afkom
stig uit Noord Frankrijk, nog eens het idee van de Gi11l1ekense volmolen
kon lanceren. Weer zonder succes. Uiteindelijk kwam in Breda alleen de
ros-volmolen tot stand.114

Tenslotte een overzicht van de verschillende aktiviteiten. Een groot
aantal dubbeltellingen maakt dat het totaal in de volgende tabel ver
boven de 168, resp. 355 uitgaat. Het gaat er echter vooral om de ver
scheidenheid in het gebruik van de molens te tonen.

Tabel 13. Gebruik van de molens (168 en 355 molens)

gebruik

graanmalen
olieslaan
schorsmalen
grutten
lijnkoeken breken
mosterd bereiden
vollen van lakens
bemalen van polders
bereiden van buskruit
malen van cichorei
snijden van tabak, snuif
pletten van ijzer
malen van beenderen
bereiden van chocolade
mengen van klei
mechanisch wassen
goederen ophijsen
zagen van hout
onbekend

goed bekende
groep
104
32
26
21

6

5
4
1

1
1
1

1

1

21

idem plus globaal
bekende groep

116
44
36

108
12
6
5
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
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Het is opmerkelijk dat Zoetmulder tot 76% ooit-graanmolens komt,
terwijl ons onderzoek, dat meer de nadruk op de geschiedenis legt, op
slechts 62% uitkomt. Zo rijst de vraag of de molens de laatste eeuw erg
eenzijdig geworden zijn, met een sterke overheersing van korenmolens,
ofwel dat er in westelijk Noord-Brabant gewoon relatief wat meer niet
graanmolens waren dan in heel de provincie Noord-Brabant. Een derde
mogelijkheid is dat Zoetrnulder soms voetstoots aangenomen heeft dat
een molen graanmolen geweest was. Helaas kan alleen een verder onder
zoek, zowel in het hier beschreven onderzoeksgebied, als in een ruimer
gebied, hier uitsluitsel over geven.

Wel is duidelijk dat de stelling van Trouwen, dat er hier geen in
dustriemolens voorkwamen, royaal verworpen kan worden.115
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AANTEKENINGEN

1 S. Zoetmulder, De Brabantse molens, Tilburg 1974: dit werk lijkt in eerste
instantie een belangrijke bron, doch bij nader inzien wordt slechts van een
enkele molen de oudere geschiedenis opgehelderd, worden alleen molens behan
deld waarvan nog redelijke resten over zijn en bijven die molens in vele op
zichten dan nog individuën.
Slechts voor enkele gemeenten bestaan er verhandelingen waarin alle molens
die aldaar voorkwamen besproken worden, terwijl in het Nederlandse deel van
het onderzoeksgebied slechts twee molens ieder een heel artikel mochten op
eisen:

Essen en Kalmthout: artikelen in Calmpthoutania III (1950) 28ev, 48ev,
86ev; IV (1951-2) 24ev, 43ev, 61ev; X (1957-8) 48.
Hoogstraten: C. Lauryssen, De molens van het graafschap en 't hertogdom
Hoogstraten, Brecht, 1934.
Princenhage: K. Leenders en H. Dirven, "Zeven eeuwen molens in Princen
hage", Hage nummer 16 (1976).
Roosendaal: R. van Hasselt, "Plaatsbeschrijving van Roosendaal en Nis
pen", Ghuden Roos XXV (1965) 45ev.
A. Delahaye, "De Akkermolen van Zundert", Jrb. De Oranjeboom XIV
(1961) 1-16.
G. Rehm, "De molen van Teteringen", Jrb. De Oranjeboom XVII (1964)
30-49.

2 Het onderzoeksgebied beslaat de volgende gemeenten:
Alphen en Riet, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Breda, Chaam, Dongen, Essen,
Etten-Leur, Gilze en Rijen, Hoeven, Hoogstraten, Kalmthout, Meer, Meerle,
Minderhout, Nieuw-Ginneken, Oosterhout, Oudenbosch, Oud-en-Nieuw-Gastel,
Prinsenbeek, Rijsbergen, Roosendaal en Nispen, Rucphen, Terheijden, Teterin
gen, Zundert. (Naar de toestand van begin 1976).

3 Dit onderzoek kon slechts op voldoende gegevens steunen dank zij de bereid
willige medewerking van de heren F. Brekelmans te Breda, A. DeIahaye te
Zundert, W. van Ham te Bergen op Zoom, ]. Oomen te Oosterhout en J.
I]sseling te Breda. Zij wezen me op belangrijke bronnen en lieten ook eigen
notities raadplegen, waardoor veel werk bespaard werd. Waarvoor mijn grote
dank.

4 Kenneth P. Oakley, Man the tooImaker, Londen, 1972.
5 ch. Singer, E. J. Holmyard, A. R. Hall, A History of technology, I, Oxford,

1965, blz. 274.
6 C. Curwen, G. Hatt, "Plough and pasture", The Earth, history of farming,

New York, 1953, blz. 128.
7 idem, 132.
8 N. Smith, Man and water, Londen, 1976, blz. 137ev.
9 C. Curwen et.al., 134.

10]. C. Notebaert, Windmühlen, der Stand der Forschung über das Vorkommen
1md den Ursprung, Den Haag, 1972.

11]. Goossenaerts, De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten
van de Kempen, Gent, 1956-8, 437: de jaren 1199 en 1310.
Het is dus onjuist dat de handmolens eerst "later" opkwamen, zoals G. Meeu
sen, "De verdwenen watermolen te Essen", De Spyker XII (1955) 85 stelt.
De handmolens bleven gewoon voortbestaan.

12 C. Lauryssen, De molens van het graafschap en 't heHogdom Hoogstraten,
(Brecht, 1934).
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13 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 124-5, f 252.
14 GAB, R 100 f 226v, 227r; R 122 f 184rv.
15 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 326.
16 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 331; voor Essen en Kalmthout: "De wind

molen van Huijbergen", De Spyker XXVI (1969) 125ev.
17 A. Kappelhof, "De waarde van visitatieverslagen als bron voor de historische

demografie. De Baronie van Breda, 1645-1742", ]rb. De Oranjeboom XXVII
(1974) 58ev;
]. Verbeemen, "Essen-Kalmthout in 1709: De demografische toestand van deze
plattelandsgemeente", Calmpthol1tania XIX (1967) 59-62.

18 Zowel Baarle-Nassau als Baarle-Hertog hadden een eigen molen, de inwoners
van beide dorpsdelen moesten ieder op hun eigen molen malen, maar het door
een liggen van de enklaves verhinderde een deugdelijke kontrole meermaals. Zo
kon hier meer konkurrentie ontstaan dan elders, ondanks molendwang, bestond.

19 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 333.
20 ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 345.
21 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 11 en 8.
22 A. Tireliren, "Wildert, 1895", De Spyker XVIII (1961) 57.
23 Gemeenteverslagen en/of patentregisters van Baarle-Nassau, Breda, Chaam,

Dongen, Etten en Leur, Gilze en Rijen, Ginneken, Oosterhout, Princenhage,
Roosendaal en Nispen voor wat ros- én handmolens betreft. Voor handmolens
nog Zundert, voor rosmolens nog Alphen en Riel. Voorts: A. Tireliren:
"Achterbroek, opstandig dorp", De Spyker XXI (1964) 13. In de patentregisters
en bijgevolg in de gemeenteverslagen werden alleen "neringen" opgenomen. Zie:
A. C. ]. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, Bussum, 1969, blz. 56.

24 "De Windmolen van Huijbergen", De Spyker XXVI (1969) 125ev.
25 ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 228.
26 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 326.
27 Breda: ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 225-6: de vestingcommandant wil

de rosmolen, die bij het Liesbos staat, weer binnen de stad halen, 1701; Hoog
straten: op het kasteel een rosmolen. C. Lauryssen, De molens van . .. Hoog
straten. Ook Sint Catharinadal in Breda had een rosmolen. Vermoedelijk werd
deze aangeschaft in 1566: "Archief St. Catharinadal", hs Van Der Malen,
blz. 222.

28 Dit was het geval bij de Grote Watermolen te Breda, de Liesbosse Molen in
Princenhage, de windmolen in de Zandbergen bij Breda, de windmolen bij
Oosterhout aan de weg naar Breda, de windmolen van Terheijden, de wind
molen van Essen, de windmolen van Gastel, de windmolen van Kuivezand.

29 Te Breda waren in 1679 reeds 9 rosgrutmolens en er zouden er nog 5 bij komen.
ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 333.

30 Oliemolen: GAB R 549, f 58v (1693);
De rosmolen van de Grote Watermolen is in 1865, lang na afbraak van de
watermolen, schorsmolen: Kaart A. ]. Bogaers. Te Terheijden overwoog men
een olierosmolen op te richten in 1663: ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 281.

31 GABoZ, ARR. 778; CvBr. 249 f 6 (1493).
32 Terheijden 1703, Princenhage 1741, Leur 1759, Gilze 1762; ARAG, ND. inv.

Hingman 1012 f 300, 367, 383, 388.
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33 Moutmolen verbonden aan brouwerij, Roosendaal; kleimolens lil Oosterhout
verbonden aan pottebakkerijen.
Gebruik van rosmolens (± 108 stuks)

grutmolen 40
oliemolen 18
graan (mom) 12
oliemolen & lijnkoekbrekerij 2
lijnkoekbrekerij 1
kleimolen 1
volmolen 1
oorspr. graan, dan schorsmolen 1
oOl·spr. graan, dan oliemolen 1
onduidelijk ± 31

34 H. Dirven, "Drie boerderijen op Keihoef", Rage nummer 6 (1972) 44ev.
35 ARAG, ND. inv. Hingrnan 1024 f 83; In 1656 was er in Breda inderdaad een

ros-vol-molen: GAB 1-1370.
36 ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 228;

P. Wuisman, G. Rehm, Lijst van huizen in Breda, GAB, 1951.
ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 216.

37 S. Zoetmulder, De Brabantse molens, Tilburg, 1974;
GAB, Patenten 1846-50, wijk B nummer 121, Van der Steenstraten.

:l7a J. Goossenaerts, De taal van en om het landbOl,iwbedrijf in het Noordwesten
van de Kempen, Gent 1956-1958, blz. 134.

37b Zie afb. 18 bij dit artikel.
38 L. Merkelbach van Enkhuizen, "De geografische ligging der Oude Stad Breda",

Jrb. De Oranjeboom IV (1951) 109: "terwijl er nimmer, voor zover bekend,
op de Bovenmark een watermolen stond". Inmiddels blijkt dat daar zeker vier
watermolens waren, en misschien nog één meèl'.
R. Havermans, "De verdwijning van onze molens", Calmpthoutania III (1950)
28: "Uiteraard zijn in onze streken de watermolens schaarser geweest en de
watermolentoponiemen slaan dan ook in hoofdzaak op zulke beperkte gebie
den, die voor de opstelEng van een watermolen in aanmerking kwamen".

39 a. ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 529 (1716): in de zomer heeft de Grote
Watermolen te Breda te weinig water om te malen.,

b. ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 537 (1744): in de zomer heeft de Grote
Watermolen te Breda te weinig water om te malen, en als er dan een forse
bui komt, mag men het water niet ophouden van de vestingkommandant. In
de winter stroomt het water zo hard dat de schuifdeuren open moeten staan,
zodat er ook niet gemalen kan worden.

c. ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 96 (1619): De volmolen te Breda heeft
de laatst vier maanden stil gestaan wegens te veel water.

d. A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Gorin
chem, 1840: In Dongen is een watermolen die in de winter door het water
aangedreven wordt.

e. C. Lauryssen, De molens van, .. Roogstraten: De Ibbrugse watermolen
leverde in de droge zomer van 1619 maar 220 vellen af, waar het er wel 500
hadden kunnen zijn.

E. ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 312 (1710): de voormalige pachter van de
Kaarschotse watermolen veridaart dat die molen bij te veel of te weinig
water stil moet staan.

40 K. Leenden, "Nieuw licht op Terheijden's historie", Jrb. De Oranjeboom,
XXVII (1974) 1-31, vooral 22-24.
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41 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 89. Het projekt is vermoedelijk niet door
gegaan wegens de belegering van Breda door Spinola, 1624-5.
GAB I 2009, 30 nov. 1563: eerste verpachting Grote Watermolen te Breda.
ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 226 (1612), oprichting van een water
volmolen te Breda.
GAB I 415c De volmolen bij de Gampel zou door de ingebruikname van de
Grote Watermolen teniet gegaan zijn, maar er wel 60 jaar gestaan hebben.
(Dus ca. 1500 gebouwd?)

42 K. Leenders, "De rivier de Mark", Hage nummer 12 (1974) 5.
43 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 283, 285, 286, 290-324, 364, 402, 414, 415,

422, 425, 464, 586-619, 658, 693, 823.
44 idem, f 254 (1664).
45 idem, f 384 (1684, hier hoort een kaart bij).
46 idem, f 630.
47 ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 334.
48 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 505.
49 idem, f 823; GAB, N Breda 1279 no 58: verkoop voor afbraak van de Grote

Watermolen te Breda, 1817.
50 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 41, 343, 403,415, 451, 498, 517, 518, 529,

533, 541, 546, 551, 558, 565-571,619, 736, 746, 753, 784, 823.
J. Kalf, De monumenten van geschiedenis en kunst, I, De Baronie van Breda,
Utrecht, 1912, 33: sloop in 1826.

51 R. Havermans, "De Mark", Jrb. Hoogstratens Oudheidkundige Kring, 41 (1973).
Havermans stelt dat men niet verder kon komen dan de Ibbrugse watermolen,
maar C. Lauryssen, De molens van . .. Hoogstraten, vermeldt dat er lang voor
1737 een sluis geweest was met een hoge brug. Dat doet denken aan een
passagemogelijkheid voor schepen.

52 ARAG, ND. inv. Drossaers reg. 3320 (1554).
53 R. Havermans, "De Mark".
54 GAB I 2009 (30 nov. 1563).
55RA Den Bosch, Archief Pr. Frederik 124, Dioni·sius f 35, 41,111,114,163,

192; ARAG, ND. inv. Drossaers reg. 1172 (1422); RA Den Bosch, Arch. Pr.
Frederik 435, Prinsenhoef in 't Hout; GAB kaart 1959-260.

56 K. Leenders en H. Dirven, "Zeven eeuwen molens in Princenhage", Hage num-
mer 16 (1976) 16; RA Den Bosch, kaart van de Aard te Princenhage, 1650.

57 Topogr. Kaart 1 : 50.000, 1855.
58 GAB kaart 1959 - 260.
59 RA Maastricht, Kerk. Arch. 19092 f 3r, 54v; Gemeentewerken Gilze en Rijen:

plattegrond van de gemeente Gilze en Rijen, uitg. 1972.
60 R. Havermans, "Enkele beschouwingen over de Kleine Aa", Calmpthoutania

XXIII (1971) 50-51. Havermans noemt deze spookrnolen: "een dubieus geval".
61 F. A. Brekelmans, De Belgische enclaves in Nederland, Tilburg, 1965, 197,201,

76, 83.
ARA Brussel, Leenh. v. Brab., den. 2100 bis f 61.
P. J. Goetschalckx, Oorkondenboek der witheeren abdij van St. Michiels te
Antwerpen, Ekeren Donk, 1909, reg. 78.

62 P. C. Boeren, De heren van Breda en Schoten, Leiden, 1965, 44.
Behalve genoemd argument, baseert Boeren zich op een identifikatie Engelbert
van Breda = Casterlo = Casterle, die niet nader onderbouwd wordt.

63 A. Erens, De oorkonden van St. Catharinadal, Tongerlo 1928-31, no 6.
Over de juiste plaats van deze molen is heel wat geschreven.
R. V. Hasselt, "Plaatsbeschrijving van Roosendaal en Nispen", Ghulden Roos
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XXV (1965) 45 e.v. plaatst deze molen waar de molen van Langdonk was.
J. B. van Loon, komt in zijn "Grondgebruik in Noord-Brabants Zuidwesten",
Ghulden Roos XXVI (1966) 17-138, "Sporen van het hofstelsel in Noord
Brabants zuidwesten", Ghulden Roos XXV (1965) 113 e.v. en: Water en
Waternamen in Noord-Brabants zuidwesthoek, Leuven-Brussel, 1965, tot een
veel aannemelijker plaats ten noorden van Roosendaal. P. C. Boeren, "Van
Haviksdonk tot Roosendaal", Ghulden Roos XXV (1965) 65ev, stelt dat
Havexdonc = Langdonkwatermolen. Zijn vijf argumenten zijn niet overtui
gend: er is duidelijk géén sprake van een inpolderingsmolen, bovendien zou het
hier dan de eerste windgedreven poldermolen van Nederland betreffen. Boeren
wijst een watermolen af als bestuurscentrum, een argument dat ook voor de
watermolen van Langdonk geldt. De Moeren waarvan de cijns te Havexdonc
betaald moest worden, lagen volgens Boeren te oostelijk van het punt benoor
den Roosendaal. Maar ze liggen ook bepaald niet bij Langdonk. Volgens Boeren
zou de aanwezigheid van een stuw, de ligging vlak bij Haviksdonk (??), de
aanwezigheid van stromend water naast de tuin van Ywan v. d. Molen die
gelijkgesteld wordt aan Ywan v. Langdonk wonderwel kloppen met de ligging
te Langdonk. Welnu, iedere watermolen heeft noodzakelijker wijze een stuw
in dit vlakke land. Zonder stromend water gaat het ook al niet. Beide leveren
dus geen plaatskeuze op. De tuin van Ywan v. d. Molen zal ook aan Boeren
niet bekend geweest zijn, tenzij na de identifikatie met Y. v. Langdonk. Maar
dan is het geen bewijs meer, eerder een cirkelredenatie. Boeren sloot de aan
wezigheid van een tweede molen uit, omdat de molenban zich tot Nispen en
Wouw uitstrekte. Maar tien jaar later blijken er onder Wouw twéé molens te
zijn, naast de Langdonkse en Havexdoncse. Er zijn dan vier molens in dat
gebied! Meerdere molens kunnen best één molenban uitmaken. Boeren koppelt
Havexdonc nog aan Gageldonk, wat niet tot plaatskeuze hoeft te leiden.
Het feit dat de oorkonde van 1279 spreekt over de visserij op het water van
de watermolen van Langdonk tot aan Calwentriest, terwijl de aan Catharina
dal gegeven molen steeds Havexdonc heet, duidt m.i. op twee molens.

64 A. Delahaye, "De Akkermolen van Zundert", Jrb. De Oranjeboom XIV (1961)
1-16.
GAB I 1998 (volmolen Breda).

65 J. C. Notebaert, o.c., 297ev.
66 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 529.
67 idem, f 507: met de sluis dicht konden op een dag 12,1 hL. gemalen worden,

met de sluis open op drie verschillende dagen resp. 6%, 31,4, 11/llhL. Gesteld
dat alle vier de dagen het watertransport op de rivier en in het getij gelijk
was; dat men met gelijke ijver getracht heeft zoveel mogelijk graan te malen
(wat we allemaal niet weten), dan nog geeft dit viertal waarnemingen geen
uitsluitsel. Gesteld dat de drie dagen met sluis-open als een steekproef uit alle
dagen met sluis-open beschouwd mogen worden (wat onwaarschijnlijk is), en
dat de produktie op zulke dagen normaal verdeeld is rond een onbekend ge
middelde terwijl we ook de standaardafwijking niet kennen, dan kunnen we
dat gemiddelde en die standaardafwijking schatten: 3,75 en 2,54 hL/dag.
De sluis-dicht waarneming, het is er maar één, zal volgens de te stellen nul
hypothese uit de zojuist geschatte verzameling van sluis-open dagen komen.
Pas wanneer de kans kleiner is dan 5% dat zulks het geval is, zullen we die
hypothese laten schieten: blijkbaar is er dan toch verschil. De sluis-dicht dag
zou dan een produktie gehad moeten hebben boven de 19,8 hL/dag, wat niet
het geval is. De schamele waarnemingen zijn geen reden om de veronderstelling
dat sluis open of dicht geen verschil maakt, te verlaten.
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68 GAB R 495 f 671', 1594: 2050 Kg1.
ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 415 f 8000 remissie wegens niet draaien van
de Grote Watermolen in 1702.
ARAG, ND. inv. Hingman 1255, 1739: pacht f 800/jaar.
ARAG, ND. inv. Hingman 1243, 1711 pacht f 3460/jr, ink1. de rosmolen die
op f 300 geschat mag worden.
ARAG, ND. inv. Hingman 1209 en 1211: 1640 pacht = f 11200 inklusief
rosmolen en de molen op de punt van de Haagdijk. De rosmolen weer op
f 300 geschat, de tweede molen op f 1325, de pacht in 1638.
De geldpachten zijn naar hoeveelheid rogge omgerekend met de prijs van de
rogge zoals die te Breda op het einde van het jaar voorafgaand aan het eerste
pachtjaar werd vastgesteld, behalve bij het remissiegeval, waar de prijs van
eind 1702 genomen is.

09 zie noot 3ge.
70 C. Lauryssen, De molens van . .. Hoogstraten.
71 GAB I 1998, rekening over die jaren: betreft 2,70 jaar. In deze periode werd

juist de windmolen gekonstruee1'd.
72 Cerutti, Rechtsbronnen, no. 108 (Princenhage 2 molens, Zandbergen 2 molens)

en no. 109 (Oosterhout en Alphen).
73 Cerutti, Rechtsbronnen, no. 72 (1291, Hoeven), no. 74 (1292, Etten).
74 Cerutti, Rechtsbronnen, no. 68 (1289, Wouw, twee molens).
75 C. Lauryssen, De molens van . .. Hoogstraten, (1612);

G. Meeusen, De Abdijmolens van Kalmthout, (1541-3): te Antwerpen of te
Dordt.

76 GABoZ: ARR, rekening Markiezaat 1644: het op de molen brengen van een
steen die te Dordrecht aangevoerd werd, kostte f 331. Hiervan was f 258 de
koopsom van de steen, f 30 belastingen, f 6 en 7 stuivers voor de vracht van
Dordt naar Oudenbosch. Verder f 20,- voor de rentmeester en t 16 en 13
stuivers aan diverse kosten.

77 Breda : GAB 1-195 f 113v-124;
Alphen : ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 346;
BaarIe : idem, f 371;
Ginneken : ARAG, ND. inv. Hingman 1251;
Teteringen : ARAG, ND. inv. Hingman 1252;
Essen : G. Meeusen, "De windmolens van Essen", De Spyker, XXIII

(1966) 44ev;
Hoogstraten : C. Lauryssen, De molens van . .. Hoogstraten;
Gaste!: GABoZ, ARR, 778;
Terheijden : ARAG, ND. inv. Hingman 4555 f 487v.

78 Molen Krankentroost, gestaan waar nu de oostzijde van het sportterrein van
de Seeligkazerne in Breda is.

79 GAB N 1423 no. 186 (1832), deze molen heette "Nimmer Rust", en verdween
ten tijde van de aanleg van lunet A daar vlak bij.

80 8 molens, die door oorlogsgeweld vernield werden, dan wel voor vestingbouw
moesten wijken bereikten een gemiddelde leeftijd van 51 jaar, bij een standaard
afwijking van 68 jaar: hieruit valt toch wel een bekorting van de levensduur te
proeven.

81 Cerutti, Rechtsbronnen, no. 213 (1355);
ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 245 en 281.

82 G. Meeusen, "De Abdijmolens van Kalmthout", Gedenkschriften Heemk. Kring
Essen-Calmpthout X (1943-50) 29.
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83 Cerutti, Rechtsbronnen, no 108 (1313): twee molens. Latere vermeldingen noe
men alle maar één windmolen in de Zandbergen.
ARAB Weense Charters, 512, (1332) noemt de molen nog; Erens, De Oorkon
den van St. Catharinadal, no. 94 (1364) noemt wel een molenberg, maar geeD
molen.

84 ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 285 ev.
85 vacat
86 Molen op Haagpunt: bouw voor 1619: ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 1.

1637 kapotgeschoten en herbouwd: ibidem f 153. (Heet later: Nimmer Rust).
Molen op Spijtmansveld: bouw voor 1618: ARAG, ND. :nv. Hingman 1025
f 287. Komt niet voor in lijst molens 1627-30: ARAG, ND. inv. Hingman
1024 f 156; herbouwd 1637 idem f 153.
Molen op de Moerschans: bouw in 1619: ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 73.
Kapotgeschoten in 1637: ARAG, ND. inv. Hingman 1209; herbouwd en binnen
het jaar afgebrand: ARAG, ND. inv. Hingman 1012 f 266.

87 Dit valt af te leiden uit een gedenksteen, gevonden in de Hoge Molen, bij de
afbraak in 1946; voorts is er in 1703 al een stenen molen te Oosrerhout en
wordt er in 1689 een oude houten molen gesloopt: ARAG, ND. inv. Hingman
4555 f 443 en 487v.

88 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 184 en f 193ev; voorts dat in 1707 (eerst
bewaarde rekening na 1680) deze molen van steen blijkt te zijn.

89 idem, f 452.
90 Van de 48 na 1795 gestarte molenbedrijven begonnen 9 met een standerdmolen,

28 met een stenen molen. Van de rest is het type onzeker.
91 Voordracht gehouden op 27 dec. 1975 op het congres Industriële Archeologie

van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis.
92 ARAG, ND. 1025 f 74: 2 jaar en 7 maanden gemalen, 1/20 van de verwerkte

hoeveelheid was 4500 gulden waard. Het betreft de jaren 1652, 1653 en de
eerste helft van 1654. De gemiddelde roggeprijs is dan f 3,80 per veertel, zodat
er 20 maal 1184 veertel is 5921 zester verwerkt is. Per jaar komt dat op 2292
zester of 7930 hL.

93 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 227: 1649-51: de pacht is f 14431, de winst
is f 20.000, de gemiddelde roggeprijs is dan f 6,60, zodat 5217 veertel door de
molenaar verkocht kon worden. Hij moet dan 20867 zester verwerkt hebben,
dat is middels 8 paar stenen. Per stenen-paar en per jaar dus 3010 hL.

94 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 326.
95 C. Lauryssen, De molens van ... Hoogstraten: 74 zester 3%, lopen diverse

granen zijn 1/24 van de verwerkte hoeveelheid. Ter vereenvoudiging is aan
genomen dat alle granen met eenzelfde maat gemeten werden, welke gelijk was
aan de Bredase roggemaat.

96 G. Meeusen, "Sociale en ekonomische toestanden te Essen na 1830", De Spyker
XVI (1959) 84.

97 zie noot 39.
98W. Cool, Het Prinsenmolenboek, Wageningen, 1942: voor polde'rbemaling was

12 tot 14 pk beschikbaar;
Van Thijn (noot 91) noemde 9 à 10 pk;
R. Havermans, "De verdwijning van onze molens", Calmpthoutania III (1950)
en IV (1951-2): voor volledig rendement van een graanmolen is 18 tot 20 pk
nodig.

99 C. Lauryssen, De Molens van . .. Hoogstraten; Meersel.
W. Cool, Het Prinsenmolenboek; duidelijk blijkt daar hoe het vermogen van
een molen door zorgvuldige afstelling van de onderdelen verhoogd kan worden.
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100 Zoetmulder, De Brabantse Molens, blz. 238ev.;
ARAG, ND. inv. Hingman 1024, vele plaatsen.

101 Gebouwd ca. 1618, 1627-30 niet verpacht; 1637 herbouwd, 1638 wil niemand
pachten. 1639 samen met andere molens verpacht; 1668 grote schade door ruk
wind, waarop herstel en verplaatsing naar de Ginnekenpoort volgt omdat de
molen daar "alle vier de winden kan vangen": dit wordt de molen De Vier
Winden! 1682 derde molen gebouwd, 1705 plan ook deze naar Ginnekenpoo'tt
te brengen, maar uiteindelijk wordt hij naar Effen gebracht: molen Zelden
Effen. ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 53, 156, 153, 267-78, 341, 442-453.

102 Cerutti, Rechtsbronnen Breda, no 386 (1425, Etten);
G. Meeusen, "Oude Hoeven, huizen, erven en geslachten te Essen", De Spyker
XX (1963) 24, XII (1956) 33.
Slootmans, "Roosendaal verkocht", Ghulden Roos V (1945).

103 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 171 (1661).
104 idem, f 297 (1710).

K. Leenders en H. Dirven, "Zeven eeuwen molens in Princenhage", Hage num
mer 16 (1976).

105 C. Lauryssen, De molens van ... Hoogstraten, Ibbrugse watermolen; GAB
1961-223.

106 A. Tireliren, "Achterbroek, opstandig dorp", De Spyker XXII (1965) 276ev.
Te Breda een stoomoliemolen, voortgekomen uit een rosoliemolen van Van Der
Steenstraten, Ginnekenstraat 88. Voorts een stoomgraanmolen van A. van
Seters, Prinsenkade 13. Deze verdwijnt al in 1850. Te Ginneken de stoom
schorsmolen De Valk, 1848.
(Resp. GAB, Patentregisters en GANG, nieuw archief, 1837).

107 Zie bv. de twee eerste stoommolens in Breda.
108 GA Oosterhout, nieuw archief 712: 29 juli 1903: een stoomgraanmolen met

18 pk petroleummotor.
109 P. Trouwen, "Op de molen", in: De Brabantse Molens, Tilburg, 1974.
110 ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 5 (1619); 1024 f 113 en 122.
111 H. Dirven, "Bierbrouwers in Princenhage", Hage, nummer 13 (1975) 5ev.
112 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 155: v66r 1625 werd de schorsmolen ver

pacht voor het malen van graan, met vier maal per jaar een periode schors
malen (Breda). ARAG, ND. inv. Hingman 1025 f 15: de waterschorsmolen bij
de Zandberg bij Ginneken mag ook graan malen, "mits de stenen omkerende"
(1609-18).

113 GAB 1-2009 half mei 1572: "twee rundmolens, d'een de wijndt ende d'ander
de watermolen wesende buiten tGhinnekenseynde".

114 ARAG, ND. inv. Hingman 1024 f 89 tlm 107; 1012 f 256-9 en 274-5.
115 Bij de omrekening van oude maten is aangehouden: 16 Jopen = 4 veertel

1 zester rogge = 0,346 hektoliter.
Bestekken van bouwen onderhoud van molens zijn te vinden in GAB 1-2056
tlm 2058.
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