
De molens in en om het land van Breda II

door

K. A. H. W. LEENDERS

1. Inleiding

In mijn eerste artikel over de molens in en om het land van Breda1

is vooral de technische ontwikkeling en het gebruik van het voormalige
molenbestand aan de orde geweest. Het bleek dat de oudst bekende
molens in onze streek door water aangedreven werden en dat dit type
tot ver in de 1ge eeuw in gebruik bleef. Alleen de watermolen van
Meersel kan nog funktioneren. Pas omstreeks 1300 werd de windmolen
geïntroduceerd. Inmiddels bleek dat de oudst bekende windmolen in het
gebied van het huidige Nederland al in 1240 te Merum (Z.-Limburg)
voorkwam.2

In de veertiende tot zeventiende eeuw was er gemiddeld per water
molen een tweetal windmolens. Na 1700 steeg het aantal windmolens,
welke stijging na 1800 versneld verliep. Omstreeks 1900 werd een
scherpe piek in het aantal molens bereikt. Hierna zette een snel verval
in en thans resteren er nog 16 toonbare exemplaren. Vanaf 1672 werden
ook stenen windmolens gebouwd, deze gingen in de 1ge eeuw sterk
overheersen en doen dat ook nu: 14 stenen en twee houten molens.
Rosmolens zijn er voortdurend geweest evenals de, meestal klandestiene,
handmolens. Deze laatste kenden in 1710 een enorme verspreiding die
echter krachtig bestreden werd.

Het gebruik van de molens bleek bijzonder sterk uiteen te lopen.
Bijna tweederde van de molens maalde ooit graan. Hiernaast kwamen
het slaan van olie uit zaden, het vermalen van schors tot run voor de
leerlooierijen en het grutten van boekweit veel voor. Naast het wat
minder vaak voorkomende vollen van lakens en drooghouden van polders
werden vele schijnbaar eenmalige toepassingen gevonden zoals het be
reiden van buskruit of van snuiftabak.

In dit vervolg-artikel zal de juridische positie van de molenbezitter,
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de molenpachter en de molenaar belicht worden, alsmede de wijze waar
op sommige molens geëxploiteerd werden. Getracht zal worden vast te
stellen hoe vrij men in werkelijkheid was bij het kiezen van een molen
bedrijf wanneer men werkzaamheden wilde laten verrichten en waar de
toen geldende beperkingen uit voort kwamen.

2. Molenbezit

In het onderzochte gebied3 is het oorspronkelijke bezit van molens
als volgt te rekonstrueren. De heren van Breda en Bergen op Zoom be
zaten alle water- en later ook windgedreven molens binnen de grenzen
van hun landen, met uitzondering van enkele hierna te noemen molens.
De molens te Essen en Kalmthout hoorden aan de abdij van Tongerlo,
die te Minderhout, Meersel en Hoogstraten aan de heer van Hoogstraten.
De Commanderij ter Brake bezat zowel te Alphen als te Oosterhout een
molen, Zundert-onder-de-Hertog had eigen molens die in handen waren
van de plaatselijke heer en te Baarle-Hertog hield men de molen recht
streeks van de hertog te leen. Dit molenbezit was nooit een vol-eigendom
daar de bezitter het in de regel als onderdeel van een groter bezit in
leen hield van bijvoorbeeld de hertog van Brabant, die formeel een leen
man van de Duitse keizer was. In de praktijk kwam het er op neer dat
de reeks leenverhoudingen eindigde bij een persoon die de molen via
een vorm van pacht exploiteert. Deze laatste persoon komt voor onze
begrippen het meest met de "eigenaar" overeen.

De hierboven genoemde molenbezitters hadden allen tevens een
zekere mate van rechtsmacht die uitging boven die van een gewone
grondheerlijkheid: ze bezitten schepenbanken met middelbare of zelfs
hoge rechtsmacht. We zullen het belang van deze vaststelling verderop
zien. In latere tijd vertroebelt dit eenvoudige beeld aanzienlijk. Molens
werden weggegeven (aan kloosters), afzonderlijk in leen gegeven of als
onderdeel van een in leen gegeven dorp vervreemd. Anderzijds verwier
ven de heren van Breda enkele "vreemde" molens, wat b.v. te Alphen
leidde tot een verwisseling: de oude 's-Heren molen werd in leen uit·
gegeven maar de molen van Ter Brake werd aan het domein toegevoegd
en werd zo de nieuwe 's-Heren molen. Ook de molen van Baarle-Hertog
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kwam in het domein van de heren van Breda terecht! De stad Breda
had, wat de molens betreft, geen noemenswaardige uitzonderingspositie:
alle graanmolens waren steeds domeinmolens, alleen enkele molens met
andere werkzaamheden waren van de stad, van een gilde of van parti
kuliere ondernemers. De heer behield zich echter wel bepaalde rechten
voor, waaronder het recht tot koop van de molen.4 Dit voorbehoud
hangt samen met de regel in het Oud Vaderlands recht dat de plaatselijke
heer het alleenrecht had om molens op te richten. Alle Bredase molen
bezitters bezaten daarom hun molen slechts met instemming van de heer
en vaak tegen betaling van een jaarlijks bedrag "voor het gebruik van
de wind". De eerdere vaststelling dat aanvankelijk alle molens van een
of andere "heer" waren, is een uitvloeisel van deze regel. Daar waar in
1300 nog geen molens waren bestond dus een soort "potentieel molen
bezit" dat later (zoals te Baarle-Hertog pas omstreeks 1400) in werkelijk
molen-bezit kon worden omgezet door het bouwen of toestaan van de
bouw van een molen.5 Toestemming voor de bouw van een nieuwe
molen werd uiteraard slechts gegeven als dat niet in strijd was met
's heren belang. Dat belang bestond uit de opbrengsten van zijn eigen
molens of het risico van konflikten zoals over de vrije vaart op de Mark
tot Hoogstraten.6 Voor het verkrijgen van de toestemming was ook van
belang hoe de initiatiefnemer zijn eigen positie voorstelde. Het plan om
de Strijbeekse molen te herbouwen en de bouwer dan toe te staan er
20 jaar om niet op te laten malen was voor de Nassause Domeinraad te
riskant: de Strijbeekse molen hoorde een domeinmolen te zijn.7 Aldus
liepen tal van initiatieven dood op 's heren belang. Pas de afschaffing
van de feodale voorrechten brak de monopoliepositie van de heren ten
aanzien van de molens: in 1793 in het zuiden, in 1798 in het noorden.
De revolutie ging nog verder: alle domeinmolens werden, net als de rest
van de adellijke en kerkelijke domeinen, door de Staat gekonfiskeerd. Nog
net voor de instorting van het Napoleontische Rijk werden veel Bredase
domeinmolens in 1812 aan partikulieren verkocht.8 Het doorbreken van
de molenmonopolies leidde tot een ware explosie in het aantal molens.
Al in 1800 verrezen de eerste vrije molens: te Ginneken en Teteringen.9

In beide gevallen betrof het een initiatief dat min of meer van de ge
meente kwam. De 1ge eeuwse opvatting dat het oprichten van molens
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e.d. niet tot het werkterrein van de gemeenschap behoorde, heeft er toe
geleid dat dit unica gebleven zijn: alle latere molens ontstonden uit par
tikulier initiatief. De overheidsbemoeienis beperkte zich toen tot het
uitvoeren van een voorloper van de hinderwet! Deze wet gaf omwonen
den en belanghebbenden de mogelijkheid de bouw van een molen tegen
te gaan. Deze mogelijkheid is herhaaldelijk gebruikt en levert ons nu
interessante informatie over de omstandigheden waaronder zo'n molen
plan vorm kreeg. IO

3. Molenpachters

De hoogadellijke bezitters van molens maakten uiteraard hun handen
niet vuil aan het werk in de molen: dat lieten ze over aan anderen die
dat onder een of andere vorm van kontrakt deden. Na 1500 vinden we
hierbij, voor zover van verpachting sprake is, gewoonlijk de normale
tijdpacht zoals die ook bij agrarische bedrijven gold. De oudste exploi
tatievormen zijn wat anders. Als voorbeeld kan de overeenkomst tussen
de heer van Breda en Jan de Russenare betreffende de watermolen te
Princenhage, 1321, dienen. Jan zou voortaan de watermolen van de heer
bedienen, de helft van de opbrengst aan die heer afdragen en dat alles
voor onbepaalde tijd. De molen zou voor de helft Jan's bezit worden, de
andere helft werd door de heer behouden. De woning die bij de molen
stond werd aan Jan de Russenare afgestaan evenals het visrecht dat aan
deze watermolen verbonden was. Het gaat hier om een vermenging van
een erfpacht (die tot een vaste jaarlijkse betaling pleegt te leiden) en
een deelpacht (voor beperkte tijd tegen betaling van een deel van de
opbrengst).l1 Een eeuw later was de regeling anders; een helft van deze
molen was een bezit van de molenaar, die de andere helft van de molen
pachtte van de heer kennelijk op de halve opbrengst van de hele molen
want de heer had het recht de boekhouding na te kijken. Weer een
eeuw later verpachtte de heer zijn helft van de molen tegen een bedrag
dat op een openbare verpachting tot stand kwam en voor een vaste
periode: normale tijdpacht.12 De andere helft werd in de 16e eeuw zelfs
in twee kwarten verdeeld. 13 De wijze waarop dit geheel geëxploiteerd
werd is niet duidelijk. Ook later kwam een verregaande verdeling van
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het bezit van een molen wel voor. Zo was de molen van Baarle-Hertog
in 1745 in vijf ongelijke delen gesplitst. Men realiseerde deze verdeling
door aan ieder van de bezitters de opbrengst van een zeker deel van het
jaar toe te rekenen. In dat geval waren de tijdsdelen: 2 maal3Y;2 maand,
2 maal 7 weken en één periode van 6 weken, samen 50 weken.14

Bij normale tijdpacht was de pachttermijn meestal zes jaar, vaak ook
drie omdat het om grote bedragen ging. De pachtbedragen werden in de
16e eeuw vaak nog in natura vastgesteld: een forse hoeveelheid graan,
aangevuld met uiteenlopende goederen als een varken of een hoeveelheid
gember. 15 Later werd de pachtsom steeds in geld uitgedrukt. Aan het
begin en einde van de pachttermijn werd de molen en de eventueel mee
verpachte boerderij of woning getaxeerd. Het verschil in waarde (ont
staan door onderhoud of het achterwege blijven daarvan) moest met de
vertrekkende pachter vereffend worden. Dit gebeurde door korting op
de laatste pachtsom of door bijbetaling. De pachter moest een hele reeks
molenonderdelen zelf onderhouden, kortweg: het "gaande werk". Het
onderhoud van de hoofdstruktuur van de molen kwam echter voor reke
ning van de verpachter. In het land van Breda moest de heer hout uit
zijn bossen leveren. De ingezetenen van het betreffende dorp moesten
dit hout vervoeren (maximaal over 28 kilometer) en zij waren ook ver
plicht de molenberg of, bij een watermolen, de molendijk, te onder
houden. 16

Uiteraard probeerde de heer onder deze plichten uit te komen. Als
reaktie daarop gebeurde iets dat misschien erg opmerkelijk is: de pach
ters van 's-heren wind-, water- en rosmolens vonden elkaar in de verdedi
ging van hun belangen tegen de heer. Ze stuurden gezamenlijk rekesten
aan de heer van Breda, zowel om gedaan te krijgen dat voor onderhoud
uit de domeinbossen hout beschikbaar zou komen (i.p.v. aankoop in en
transport vanuit Dordrecht), als ook om een optreden te vragen tegen
de ruim duizend handmolentjes, die rond 1710 de grote molens in hun
bestaan dreigden aan te tasten.17

Belangrijke vernieuwingen aan de molen of aan de woning leidden
in de regel tot een geringe pachtverhoging als de heer de kosten droeg,
of tot een verrekening aan het einde van de pacht als de pachter de
kosten op zich had genomen.l 8
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De molenpachter had mogelijk enig voorkeursrecht bij een nieuwe
verpachting, maar we zien toch ook gevallen waarin een pachter "zijn"
molen duidelijk tegen zijn zin aan een ander moest afstaan.19

4. Molenaars

Ook onder de molenpachters treffen we herhaaldelijk notabelen aan
van wie we geen eigen arbeid in een molen hoeven te verwachten. Vooral
in de stad Breda komt dit veel voor, mogelijk omdat daar alle graan
molens vaak in één of twee kavels verpacht werden en alleen kapitaal
krachtige lieden voldoende borg konden staan voor de hoge pachtsom
men.2ü Op het platteland treden soms pachters op die in meerdere
dorpen molens pachten. Vooral het oude molenaarsgeslacht Ruisenaars
leverde enkele van deze "superpachters".21 Onder dergelijke omstandig
heden was het uitgesloten dat de pachter zelf maalde.22

Het eigenlijke werk in de molen werd steeds gedaan door de mole
naar en zijn knecht (en). Op het platteland was de molenaar vaak tevens
de pachter, in de stad was dat minder vaak het geval. De aard van de
overeenkomst tussen pachter en molenaar is helaas onbekend. De mole
naar was verantwoordelijk voor het werk op de molen en de veiligheid
van het geheel. Hij moest het maaIloon innen, dat "molster" genoemd
werd. Dit bestond uit één schep graan per aangevoerde zak. Die zakken
hadden een vaste maat (veertel ) zodat de hoogte van het maaIloon
afhing van de schepgrootte. De schep was daarom vaak geijkt op 1/16,
1/20 of 1/24 veertel in niet-afgestreken toestand.23 De hoogte van het
mols ter was zowel afhankelijk van de tijd als van de verpachter. Doordat
naburige molens een verschiIIend molster hanteerden ontstonden soms
konkurrentiekwesties.

Ter verhoging van de service aan de klanten gingen sommige mole
naars met de molenkar rijden: de zakken graan werden bij de boer op
gehaald en het meel werd er weer afgeleverd. De verpachters zagen dit
met gemengde gevoelens aan. Enerzijds kon men zo klandizie van zijn
buurman-konkurrent afsnoepen, anderzijds moest het paard óók eten.
Beide aspekten beïnvloedden de pachtprijs. Het kwam meestal pas tot
aktie wanneer molenklanten verloren gingen aan de molenkar van de
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konkurrent. In Terheijden deed zich een extreem molenkar-i'lcident
voor. In 1650 kwam de vorige molenaar, die zijn molen tegen zijn zin
verloren had bij de nieuwe verpachting, in Terheijden rond rijden met
zijn kar. Hij verkocht kant en klaar meel, dat bereid was uit graan dat
hij elders inkocht en liet malen. Naar de nieuwe Terheijdense molenaar
beweerde zou zijn voorganger het meel onder de prijs verkocht hebben
om zich te wreken op het verlies van de Terheijdense molen.24

5. Molenekonomie

De molenaar schepte zijn molster. Dit graan werd soortgewijs en
wellicht kwaliteitsgewijs opgeslagen buiten de molen, waarschijnlijk op
de graanzolder van de bijbehorende woning of boerderij. De mindere
kwaliteiten werden mogelijk aan de varkens van de molenaar opgevoe
derd, wat tevens het incidenteel in de pachtsom opgenomen varken kan
verklaren. De betere kwaliteiten graan werden op de markt gebracht,
waarbij de molenaar of molenpachter vooral in de maanden kort voor
de oogst, als de prijs het hoogst was, zijn molster verkocht. Behalve dat
aldus op het jaarlijks verloop van de prijzen ingespeeld werd, werd er
nog op buitengewone omstandigheden gespekuleerd. Een zo'n aanleiding
was de Franse inval van 1747 in de Zuide:ijke Nederlanden, die zelfs
leidde tot verkenningen onder de Bredase wallen. De prijzen van het
graan liepen door de oorlogsverwachtingen fors op, alhoewel het graan
aanbod kennelijk niet daalde - rondom Breda was er immers oorlog noch
vernieling. Bij de verpachting van de domeinmolens te Breda in 1748
werd daarop een pachtsom van f 10.650,- per jaar gerealiseerd, al
hoewel het normale nivo eerder f 6500,- was. De roggeprijs bleef nog
tot in 1749 hoog, maar daalde daarna weer onmiddellijk tot het oude
nivo: de pachter had geluk.25 Minder goed liep het af met een speculatie.
geval kort na afloop van de Tachtigjarige Oorlog. De graanprijs steeg in
de eerste jaren na de vrede tot bijna het dubbele van de normale prijs.
De Bredase stadsmolens waren in 1649 nog voor drie jaar voor de nor
male prijs verpacht: f 14.431,-, maar door deze prijsstijging maakten
de pachters een winst van ca f 20.000,-. Voor de nieuwe pachttermijn
(1652-4) boden zij daarom erg hoog, waarna de dalende roggeprijs hen
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de das omdeed. Ze vroegen toen "remissie" ofwel gedeeltelijke kwijt
schelding van de overeengekomen pacht, maar de Nassause Domeinraad
weigerde dit onder verwijzing naar de eerder gemaakte winsten.26

Bovendien werd erop gewezen dat bij de verpachting noch een vaste
graanprijs, noch een vast garnisoen gegarandeerd werd: dat was het
pachtersrisiko!

Onder normale omstandigheden was een molen voor een verpachter
een vrij konstante bron van inkomsten. Bij een mindere graanoogst
plegen de graanprijzen te stijgen. Het toen gebruikelijke systeem van
maalloon, in de vorm van inning van een vast deel van het verwerkte
graan gevolgd door verkoop als de graanprijs op zijn jaarlijkse top is,
leidt tot een nivellering van fluktuaties in oogst en prijs en een vrij
stabiel pachtnivo. Bovendien leverde de investering die het oprichten
van een molen vergde een interessante rente op. Terwijl de rentevoet in
de periode 1660-1700 op ongeveer 4% lag, kon men in de eerste helft
van de 17e eeuw een standerdmolen binnen één jaar aan pacht terug
verdienen. In de 18e eeuw bedroeg de pacht vaak 10 tot 30% van de
nieuwbouwsom.27 Het kopen van bestaande molens was aanmerkelijk
minder voordelig. In dergelijke gevallen mocht men slechts een pacht
ter waarde van 5 tot 7% van de koopsom verwachten, terwijl die koop
som dan tegen 4% geleend moest worden. Daarom ging men alleen tot
koop over wanneer daardoor een nadelig effekt (door konkurrentie) op
een eigen molen uitgeschakeld kon worden of zelfs een molen geheel
ontmanteld kon worden.28 Een juiste afweging van het rendement is
echter pas mogelijk na bestudering van de kosten en risiko's die voor de
eigenaar verbonden waren aan het bezit van een molen.

Bij het bestuderen van gelijktijdige molenpachtbedragen valt het op
dat gelijksoortige molens toch sterk verschillende pachten opbrengen.
Nadere analyse wees uit dat de pachtsom niet zo zeer van de molen als
wel van het aantal door de molen bediende mensen afhing! Voor de
periode 1739-1766 kan de pacht geschat worden met de formule:

P = I x 0,6 + 180
P = pachtbedrag in guldens en I = aantal inwoners van het betreffende
dorp. Deze schatting heeft een onzekerheid van ca 180 gulden. Alhoewel
grootheden als de roggeprijs en de oogsthoeveelheid niet in deze ver-

101

Jaarboek De Oranjeboom 31 (1978)



gelijking opgenomen zijn, verklaart deze toch 99% van de variantie!29
Bovendien lijkt er een verband te bestaan tussen het aantal molens

in het onderzoeksgebied en het aantal inwoners. Alhoewel dit onderwerp
nog nadere studie vraagt, lijken de gegevens er op te wijzen dat het
aantal inwoners per korenmolen traag steeg. Dit verband is, voor zover
het korenmolens betreft, begrijpelijk omdat iedere molen een beperkte
verwerkingskapaciteit had, welke door de technische ontwikkelingen
geleidelijk toenam.30

Aantal inwoners per korenmolen, 1400-1900, op het platteland van
het onderzoeksgebied (voorlopige schets)

.2000..- --;;__-,

Het is denkbaar dat een verder onderzoek op dit punt het aantal
korenmolens tot een meetinstrument voor het inwonertal van onze
sreken kan maken, wat vooral voor de periode vóór 1400 van groot
belang zou zijn.
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6. Molendwang en de werkelijkheid

In het voorgaande is enkele malen gesproken over konkurrentie
tussen molens in de tijd vóór 1800. Dit lijkt in strijd met het toen
geldende recht dat o.a. een "molendwang" inhield: bij iedere molen
hoorde een gebied waarvan alle bewoners van die ene molen gebruik
moesten maken. Naast redenen als lager molster of bediening door de
molenkar had men echter nog een andere belangrijke reden om die
malendwang te ontduiken: de merkwaardige situering van enkele dwang
malens in hun molenban . Zo lag de molen van Ginneken pal aan de
grens, bij Strijbeek. De molen van Teteringen stond bij de zuidzijde van
de Zandbergweg, vlak bij Ginneken en ver van Teteringen. Drie kaartjes
geven meer in het algemeen weer hoe de molenbannen in 1790 waren,
hoe een gebiedsindeling op basis van kortste afstand tot een molen er
uit zou zien en tenslotte welke gebieden naar een te verre molen moesten
gaan. Overigens, de molen in de Zandbergen die voor Teteringen maalde
werd "Al te ver" genoemd!31

Ook het verschil tussen wind- en watermolens lokte ontduiking van
de malendwang uit. In langdurige droge of zeer natte perioden konden
de watermolens niet malen: hun klanten moesten dan wel naar een
windmolen uitwijken. Bij langdurige perioden met weinig wind gingen
de windmolenklanten echter te rade bij een watermolen. Dit uitwijken
werd in de regel toegelaten. Vooral kort na de Tachtigjarige Oorlog werd
er veel uitgeweken naar naburige dorpen omdat de eigen molen nog niet
hersteld was. Ook dat was toegestaan.32

Op technisch vlak werd er eveneens gekonkurreerd. De stenen wind
molens die na 1672 verrezen hadden in de regel twee paar molenstenen.
Het inbouwen van een tweede paar stenen in bestaande standerdmolens,
na 1700, kan gezien worden als een poging de eigen maalkapaciteit te
verhogen om niet door een naburige stenen molen "doodgemalen" te
worden. Die laatste intentie bestond in enkele gevallen inderdaad en
werd zelfs aan het papier toevertrouwd.33 In één geval legde de be
lastingontvanger te Breda zelfs een weg en een brug aan die het de in
gezetenen van Meerle en Meersel gemakkelijker moesten maken om op
de Strijbeekse molen te malen! De bedoeling was mogelijk dat op die
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manier wat meer belasting op het gemaal ontvangen kon worden.34

Zodra de molendwang opgeheven was ontstonden er initiatieven om
de meest dwaze uitwassen ervan te korrigeren. De molen in de Zand
bergen was bij de nadering van de Fransen afgebroken. Teteringen
bouwde een eigen gemeentemolen aan de Driesprong, Ginneken bouwde
een gemeentemolen even buiten het dorp, beide omstreeks 1800. De
Strijbeekse molen kon nu legaal voor Meersel en Meerle malen, tot de
oude grens in 1830 weer tot leven kwam. Twee jaar later verhuisde deze
molen naar de bewoonde wereld: Ulvenhout.

7. Fiskale molendwang

De molendwang die na 165735 in Staats Brabant van kracht was,
was hoofdzakelijk van fiskale oorsprong. Deze "fiskale molendwang"
verbood dat men buiten het eigen dorp (of stad) graan zou laten malen,
met de bedoeling de kontrole op de inning van de impost op het gemaal
te vereenvoudigen.36 De fiskale molendwang overheerste de middel
eeuwse molendwang die weliswaar van kracht bleef maar veel minder
beperkingen oplegde.

De impost op het gemaal was een verbruiksbelasting, die geheven
werd op de hoeveelheid graan die men op de molen bracht om te laten
malen. De inning van deze belasting werd verpacht. De pachter moest
dan zijn pachtsom verdienen door de feitelijke heffing van de belasting
volgens de daartoe gestelde regels. In de praktijk werd daar nog wat
vindingrijkheid aan toegevoegd, zodat we zeker drie systemen menen te
ontdekken:
a) de boer haalde bij de pachter van de impost op het gemaal tegen

betaling briefjes. Aan iedere zak (steeds 1 veertel groot) behoorde
één zo'n biljet als het graan bij de molen gebracht werd. Het toezicht
op de betaling van deze belasting bestond er dan uit dat er alleen
zakken met biljetten eraan op de molen mochten zijn. Na aflevering
van het meel behield de molenaar het biljet. Ter kontrole en ter
voorkoming van het dubbel gebruik van de biljetten zal de molenaar
de biljetten weer aan de pachter van de impost teruggegeven hebben:
het uitgegeven en terugontvangen aantal briefjes moest kloppen,
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omdat de molendwang verbood om "vreemd" graan te malen. Tevens
valt te begrijpen waarom de molenaar een eed moest afleggen waar
in hij beloofde geen zakken zonder briefjes aan te zullen nemen: dat
was immers de eenvoudigste ontduikingswijze! De molendwang
zorgde er in feite voor dat de kontróletelling op de briefjes kon
kloppen. 37

b) De pachter gooide het met de molenaar op een akkoordje, waarbij
de molenaar aan de pachter van de impost op het gemaal jaarlijks
een bedrag uitkeerde en kennelijk op zijn beurt de belasting ging
innen.3s

c) Het dorp pachtte de impost op het gemaal en regelde de betaling
daarvan intern om zo van de overlast, die de pachters van de impost
veroorzaakten, verlost te zijn.39

Beide laatste methoden lijken niet geheel in overeenstemming met de
bedoelingen van de belastingordonnantie, die slechts methode a) kent.
De ordonnantie veroorzaakte problemen: het dorp Chaam had geen
molen en maalde vanouds te Alphen. Dit moest natuurlijk wel toegestaan
worden. Sprunde1-Hertog werd geacht fiskaal onder Princenhage te res
sorteren en de boeren van Sprundel-Hertog moesten daarom de molen
aan de noordoostzijde van het Liesbos gebruiken. Dit betekende voor hen
een enorme afstand, terwijl ze onderweg zeer dicht langs de Bisschops
molen van Etten kwamen. Een verzoek tot oprichting van een eigen
molen leverde echter geen resultaat op.4ü

De boete op overtreding van de fiskale molendwang was op 100
gulden vastgesteld. Zinspelend hierop kon Jan de Kok in 1743 heel het
oosten van de Baronie terroriseren. De Kok was voordien pachter ge
weest van de Nassause molen van Baarle, alsmede van de Staatse impost
op het gemaal aldaar. De molen was hij echter bij de nieuwe verpachting
aan een konkurrent kwijt geraakt en nu nam hij wraak. Alhoewel hij,
toen hij ook de Nassaumolens nog pachtte, altijd fanatiek was opgetre
den tegen lieden uit Baarle-Nassau die onder de Hertog maalden, liet hij
nu rustig toe dat deze op de molen van Baarle-Hertog of van Minder
hout-Iloogstraten maalden. Maar daar bleef het niet bij. De Kok had nu
de molen van Strijbeek gepacht die onder Ginneken stond. Hij dwong
Ulicoten en Baarle om dáár te komen malen doordat hij ijskoud verbood
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dat de molen van Baade-Nassau tussen zonsondergang en zonsopkomst
zou draaien. Dit was zogenaamd om de kontrole op de inning van het
gemaal (aan iedere zak een biljet ... ) te verbeteren. Maar op de Vossen
bergse molen te Strijbeek werd wél 's nachts gemalen, want de pachter
van de impost was er immers toch zelf bij. De Kok ging nóg verder. In
Chaam had hij de impost op de sterke drank gepacht en onder bedreiging
van ál te korrekte belastingaanslagen kon hij ook de inwoners van
Chaam naar de Vossenbergse molen dwingen. Normaal maalden die men
sen te Alphen. Doordat J. Hoppenbrouwers, pachter van de impost op
het gemaal te Gilze met De Kok samenspande strekten de wantoestanden
zich nog verder noordwaarts uit. Hoppenbrouwers had van de molen
pachter van Gilze een hogere "compositie" (inningsmethode b) 41 geëist
en de molenpachter had dat geweigerd . .Als wraak bevorderde Hoppen
brouwers dat de ingezetenen van Gilze elders gingen malen, bijvoorbeeld
te Riel waar juist de molen herbouwd was. Die molen ging zelfs met de
molenkar rijden onder Gilze en rekende maar half molster ! De pachters
van 's-heren molens te Baade-Nassau, Teteringen, Alphen en Gilze
klaagden over deze wantoestanden en verklaarden dat ze remissie van
hun pacht (vedaging ) zouden vragen als er niet snel iets aan gedaan zou
worden. De domeinraad vroeg rentmeester Van Naerssen daags voor
Kerstmis 1743 nog om kommentaar, dat al op oudjaarsdag gereed was.
Blijkbaar maakte een inbreuk op de domeinopbrengsten veel indruk op de
ambtenaren van de prins. Van Naerssen meende dat Jacob van Vechelen,
substituut ontvanger van de gemene middelen te Breda, de twee impost
pachters op het matje moest roepen. Van Vechelen reageerde erg onge
interesseerd: hij meende dat de molens "misselijk" gesteld waren op het
platteland zodat het haast onmogelijk was dat men zijn maalwerk naar de
molen van het eigen dorp kon brengen. Iedere molen miste een stuk van
zijn gemaal en pikte er een stukje vreemd gemaal bij. Van Vechelen
meende dat Van Naerssen die impost- enmolenpachters maar moest laten
begaan. Daar was Van Naerssen het uiteraard niet mee eens en hij nam
kontakt op met de schouten van Ginneken, van Gilze en van Alphen,
Baade en Chaam: zij zouden de orde moeten herstellen. Tevens werd er
een officiële "Waerschouwinge" uitgegeven. Deze schijnt inderdaad
geholpen te hebben.38
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8. Middeleeuwse molendwang

Naast de fiskale molendwang, die hiervoor besproken werd, bleef de
middeleeuwse molendwang gewoon voortbestaan. De Blécourt om
schreef dit laatste recht als "de bevoegdheid om te eisen dat alle koren
in een bepaald gebied op de molen van de rechthebbende gemalen
wordt".42 Dit is dus iets anders dan de fiskale molendwang, die slechts
eiste dat alle koren in een bepaald gebied op bepaalde molens (ongeacht
de bezitter daarvan) gemalen zou worden. Notebaert beschreef het recht
van de dwangmolen als volgt: "de in een molenbangebied wonenden
moesten hun graan op de betreffende banmolen malen". Tevens ver
meldde hij dat door dieren of handkracht aangedreven molens verboden
werden.43 Het recht om in de molenban een molen op te richten was
een privilege van de heer.

We zien dus enkele belangrijke elementen: het gaat blijkbaar om het
malen van graan. Het recht betreft een bepaald gebied, de "molenban",
en verplicht de bewoners daarvan. Zij moeten van een bepaalde molen
gebruik maken en alle andere zijn voor hen taboe.

Cerutti ging in op de herkomst van dit recht. Hij ziet het gekoppeld
aan de grondheerlijkheden, blijkbaar niet aan de landsheerlijkheid.44

De Blécourt noemde de regaliteit van het recht van de dwangmolen be
twist terwijl Brekelmans dat recht onder de gewone regalia rekende.45

Wanneer we de feitelijke situatie in het onderzoeksgebied overzien,
stellen we vast dat aanvankelijk alle molens en molenrechten hoorden
aan een beperkt aantal (semi-) landsheren (heren van Breda, Bergen,
Hoogstraten, hertog van Brabant) en aan heerlijkheden die minstens een
aanzienlijk deel van een dorp én middelbare rechten bezaten (Zundert,
Ter Brake). Niet één molen of molenban bleek gekoppeld aan gewone
grondheerlijkheden met lage rechtsmacht. De koppeling aan grondheer
lijkheden lijkt hierdoor in het onderzochte gebied weinig waarschijnlijk,
die aan (semi- )landsheerlijkheid des te sterker.

De oorkonden die informatie verschaffen over de molendwang in het
onderzoeksgebied zijn het niet altijd eens over de vraag wie er nu
precies door verplicht werd. Enerzijds is er sprake van dat alle onder
horigen van de rechthebbende er aan onderworpen waren, vaker echter
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heel duidelijk: alle ingezetenen van het gebied van de molenban. Voor
gesplitste dorpen als BaarIe, Zundert, Princenhage en Oosterhout is dit
toch een wezenlijk verschil! 46 Doordat de heer van Breda geleidelijk
een aantal molens afstootte veranderde de inhoud van het recht van de
dwangmolen enigszins van "alle ingezetenen van het land van Breda
moeten op 's heren molens van Breda malen" (n.b.: geen beperking
per dorp) naar "de bevoegdheid van de heer van Breda om te bepalen
waar de ingezetenen van zijn land zullen malen".

De middeleeuwse molendwang kende geen principiële koppeling
tussen dorp en molenban. Herhaaldelijk werd gezegd dat bepaalde molens
zullen malen voor "stad én land", of dat alle onderdanen van de heer
van Breda gerechtigd waren op een bepaalde molen te malen. Ook voor
Hoogstraten werd dit gevonden.47 Eerst als de heer van Breda een be
paalde molen in leen uitgaf werd bepaald dat daar een aparte molenban
bij hoorde. Zo hoorde bij de Kaarschotse watermolen de parochie Rijs
bergen als molenban en bij de Alphense Akkermolen de parochies Alphen
en Chaam, met uitzondering van Alphen-Ter Brake. Toen de heer van
Breda later de molen van Alphen-Ter Brake verworven had, veranderde
zijn opvatting geleidelijk naar "Alphen en Chaam malen op Ter Brake en
de Akkermolen is een lastige konkurrent". In de 17e eeuw kwamen er
wel meer gelegenheidsargumenten op tafel. Toen de heer van Wernhout
in 1662 een eigen windmolen ging oprichten zag de Nassause domein
raad dit als een aantasting van de molenban van de Zundertse Akker
molen. De domeinraad liet toen in de Zundertse kerk afkondigen dat
alle onderdanen van de heer van Breda én allen die de vroente van de
heer van Breda gebruikten verplicht waren om onder Breda (= AH:er
molen) te malen. Deze laatste toevoeging was vooral bedoeld voor de
onderdanen van de heer van Wernhout. Tot de heerlijkheid Wernhout
behoorde immers nauwelijks enige vroente (woeste grond, hei en wei,
waar men b.v. de schapen liet grazen) en zij moesten dus wel gebruik
maken van de omringende ruime Bredase vroenten. De Wernhoutse
molen kwam er toch en ging op het einde van de 17e eeuw, mét de hele
heerlijkheid, zelfs over in handen van de heer van Breda. Maar nû was
de situatie veranderd! De Zundertse Akkermolen mocht dan wel "onder
Breda" staan, hij was toch maar in handen van een partikulier en bracht
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dus niets in 's heren kas. Anderzijds vloeide de pacht van de Wernhoutse
molen daar wél naar toe. Grote schrik in Den Haag toen die laatste
molen op 25 juli 1743 daar noodweer zwaar beschadigd werd en juist
de Akkermolen, middels het rijden met de molenkar, het aldus ontstane
gat in de markt wist te veroveren. Uiteindelijk zag de domeinraad zelfs
kans om de pachter van de Akkermolen jaarlijks f 75,- te laten be
talen voor het feit dat hij ook maalwerk voor inwoners van Wernhout
verrichtte! 48

In het hiervoor gegeven voorbeeld zagen we de heer van Breda aan
vankelijk beschermend optreden, óók waar het een molenban, horend
bij een door hem ooit aan een partikulier uitgegeven molen, betrof. Dit
verschijnsel kan ook in de middeleeuwen al aangetoond worden. Het
handhaven van de molendwang geschiedde dus steeds door de heer van
het land, en niet door een plaatselijke molenbezitter die eigenlijk slechts
de voordelen van de molenban genoot. De feitelijke rechtshandhaving
lag in de middeleeuwen in handen van de drossaard die boeten oplegde
bij overtreding. Hij hanteerde twee boetes: een van 3 f:, zwarte ( ?) voor
niet-poorters en een van 1 oud schild voor poorters en arme lieden (sic!).
Gevallen waarin buiten de heerlijkheid Breda gemalen was alsook ge
vallen waarin men ten onrechte niet op b.v. de molens van Alphen of
Kaarschot gemalen had werden aldus afgedaan. In verband met de latere
pretenties is het interessant te zien dat ook lieden van Burgst beboet
werden voor het malen op een verkeerde molen. 49

In de kwestie Wernhout dreigde de domeinraad nog met een boete
van drie oude schilden (1662). In een ordonnantie van rentmeester
Eekhart uit 1701 werd een boete van f 25,- genoemd en bij de strijd
tegen de ruim duizend handmolentjes was de boete bij eerste betrapping
al opgetrokken tot het nivo van de boete van de fiskale molendwang:
f 100,-.50 Kennelijk schroomde de domeinraad niet om de middel
eeuwse boeten wat te moderniseren. Drie oude schilden waren maar
f 4,20 waard ... Deze boeteverhogingen waren echter niet in staat om
het buiten de eigen molenban (fiskaal of middeleeuws) malen definitief
tegen te gaan. Zo maalde het zuiden van Princenhage in de regel op de
molen van Kaarschot die wat dichterbij was dan de Liesbosse molen.
Om dit misbruik tegen te gaan bouwde de domeinraad te Effen een
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houten molen.51 Minder eenvoudig lag het in Baarle. Allereerst vraagt
de positie van Casterle aandacht: een merkwaardig aanhangsel van Ne
derland nabij Hoogstraten, met aan de westzijde net over de grens niet
minder dan drie molens. Men maalde hier dan ook vanouds in Minder
hout wat uiteindelijk zelfs officieel toegelaten werd! 52 De grootste pro
blemen scholen natuurlijk in het sterk staatsrechtelijk verbrokkelde
centrum van BaarIe. Al in 1424 werd een boete opgelegd aan Dirk
Swanen uit Baarle-Nassau die onder de hertog gemalen had.53 Pas uit
de 18e eeuw zijn uitvoerige gegevens over molendwangproblemen be
waard gebleven. In 1716 had rentmeester Eckhart genoeg van lieden
die middels

allerleij middelen van kuyperijen, beloften, giften, gaven, drink
gelagen en voor minder dikwijls dan het gesette molster te malen
elkander het gemaal soeken te onttrecken

en hij stelde voor dat de domeinen de hertogse molen zouden kopen. De
domeinraad aarzelde wegens het hoge bedrag en de koop ging niet door.
De kwestie die aanleiding was voor Eckharts initiatief was de volgende.
De pachter van de molen van Baarle-Hertog was tevens pachter van de
tollen van 's-landswegen van Baarle-Nassau en misbruikte deze laatste
positie om de boeren te kwellen als zij niet op zijn molen kwamen malen.
Bovendien reed hij ijverig met de molenkar rond, ook onder Nassau,
om er graan op te halen voor zijn molen. De domeinraad besloot, omdat
een remissieverzoek van de pachter van de Nassause molen dreigde, dat
de Rode Roede (soort veldwachterij ) beter moest opletten. Zodra de
molenpachter van Baarle-Hertog een overtreding zou begaan moest hij
naar Breda opgebracht worden. Na een jaar berichtte Eckhart dat het
wel even goed gegaan was in Baarle, maar dat de hertogse molenkar nu
toch weer rondreed. Hierdoor had de verpachting van de Nassause molen
in 1716 f 110,- minder opgebracht dan daarvoor. De domeinraad beval
opnieuw het opbrengen van de pachter van Baarle-Hertog. Dit schijnt
politiek niet zo best afgelopen te zijn. Toen in 1729 weer eens voor
gesteld werd de Hertogse molenaar op te brengen, toonde Eckhart zich
er zeer beducht voor om een keizerlijk onderdaan te laten arresteren.
Hij stelde voor liever een voornaam Nassaus onderdaan op te pakken
als hij terugkwam van de hertogse molen. Dit idee verdween bij de
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domeinraad in de la tot twee jaar later de situatie al te erg werd: de
hertogse molenkar én de afnemers moesten opgepakt worden. Nu trad
schout Floris van Gils van Alphen, Baarle-Nassau en Chaam weiger
achtig op. Hij kreeg een herhaalde opdracht en tenslotte kreeg de dros
saard opdracht er op toe te zien dat Van Gils zijn taak zou uitvoeren.
Resultaat: een verweerschrift van Van Gils! Hij durfde kennelijk niet
optreden omdat de eerdere aanhouding van de molenkar op niets was
uitgelopen: door het verzet van de bestuurders van Baarle-Hertog had
men de kar, de mulder en de vracht weer vrij moeten geven "ter voor
koming van onlusten en quade gevolgen". Nu dreigde de schout van
Turnhout en Baarle-Hertog om de Nassause molenkar te arresteren als
die onder de Hertog zou komen (de Nassause molen stond aan de hoek
van een hertogelijke enklave! ), wanneer men de hertogse kar zou aan
houden. Dit laatste zou juridisch heel eenvoudig zijn omdat alle heer
wegen in Baarle nu eenmaal onder Nassau hoorden en de hertogse kar
er allicht gebruik van zou moeten maken, zelfs op een rit tussen twee
enklaves. Van Gils beschuldigde tenslotte de pachter van de Nassause
molen te streven naar pachtverlaging én het zwartmaken van de schout
en adviseerde dat iedere molen voortaan zijn eigen gebied zou moeten
bedienen. Na dit verweerschrift bevat het archief niets meer over deze
kwestie. De molen van Baarle-Hertog werd uiteindelijk in 1745 door de
Nassause domeinen aangekocht, waarschijnlijk naar aanleiding van de
kwestie De Kok - Hoppenbrouwers uit 1745.54 Aldus konden de twee
middeleeuwse molenbannen verenigd worden, maar dit schiep weer
nieuwe problemen: hoe nu met de fiskus? Dit probleem werd in 1754
opgelost door een resolutie van de Raad van State van de Noordelijke
Nederlanden: de inwoners van Baarle-Hertog zouden niet aangeslagen
worden in o.a. de impost op het gemaal betreffende het graan dat ze
onder Nassau zouden laten malen, net zoals de Nassauers die vrijdom
hadden onder de Hertog. Aldus werd een dubbele belastingheffing voor
komen.55

9. Het recht van de wind

Het recht van de wind, dat gewoonlijk het recht van de dwangmolen
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insloot, was de bevoegdheid om te verhinderen dat er windmolens wer
den opgericht in een bepaald gebied, zonder toestemming van de ge
rechtigde tot de wind.56 Waar het recht van de dwangmolen regelde wie
waar moest malen, regelde het recht van de wind wie waar molens
mocht oprichten. Eigenlijk is de aanduiding "recht van de wind" niet
juist want precies het zelfde recht bestond ten aanzien van het oprichten
van watergedreven molens,57 het is meer een recht om gebruik te mogen
maken van natuurlijke energiebronnen (windkracht, waterkracht) die
geacht werden tot het domein van de heer te behoren, samen met alle
niet aan derden uitgegeven gronden en wateren met de vissen daarin.

Er is steeds sprake van een bepaald gebied waarin het recht van de
wind bestaat. In principe is dat weer geheel het land van de heer, maar
later geeft hij wel het recht een molen te bouwen uit voor een bepaald
gebied, meestal een dorp.58 Uitbreiding vond plaats doordat ook ros
molens onder dit recht gebracht werden terwijl een vervaging naar het
oktrooirecht ontstaat wanneer de heer voor een bepaald dorp het alleen
recht voor het gebruik van een bepaald soort molen verstrekt59 aan een
aanvrager. De verstrekking van dergelijke vergunningen bracht geld op,
terwijl de aanvrager verplicht was nog een jaarlijks bedrag in 's-heren
kas te storten. Vaak werd bedongen dat de heer de molen mocht kopen.
De Bredase handelaar De Wijse wist van die jaarlijkse lasten af te komen
toen hij zijn oliemolen moest verhogen omdat de vestingwerken in 1683
geheel vernieuwd werden.60 Als kompensatie voor de kosten die dat met
zich meebracht werd hij van de rekognitie verlost. De gilden van de
huidevetters en schoenmakers te Breda waren minder goed af. In 1590
richtten ze met toestemming van de heer een schorsmolen op. In 1620
gebruikte de heer zijn recht en kocht hij deze molen op, maar het bouw
sel sneuvelde in de belegering van 1637. Voor de herbouw was in 1642
weer 's heren toelating vereist en deze moest om de 20 jaar opnieuw
(tegen betaling!) aangevraagd worden. In 1722 werd daarvoor zelfs
f 1000 op tafel gelegd. Bovendien moest er een jaarlijkse rekognitie
betaald worden.61

Dankzij het Z.g. recht van de wind kon de heer de gehele bedrijfs
ontwikkeling in zijn land, voorzover het bedrijven met een centrale bron
van bewegings-energie betrof, kontroleren. Dankzij het bezit van vele
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korenmolens, de mogelijkheid om nieuwe korenmolens te weren en de
molendwang die de ingezetenen verplichtte op 's-heren molens te malen,
bezat de heer van Breda een machtige monopoliepositie, die voor hem
een vrij stabiele inkomstenbron betekende. In hoeverre dit leidde tot
een daling van het maalloon toen het monopolie verbroken was en het
aantal molens (en daarmee de konkurrentie) was gestegen, zou eens
onderzocht moeten worden.

10. Ho/diensten

Eerder is al vastgesteld dat de heer de arbeid van zijn dorpelingen
kon vorderen voor het vervoer van hout voor de molens en het opwer
pen van een molenberg. Dit karwei werd in de regel verricht door "de
gemeente", de gezamenlijke inwoners van een aangewezen (meestal het
belanghebbende) dorp. Zo werd Terheijden zowel in 1742 als in 1756
verplicht materiaal voor de bouwen herbouw van de molen aan te
voeren. De eerste keer weigerde men en daarop werden de gezamenlijke
ingezetenen daarvoor in gebreke gesteld. Cerutti interpreteerde dit als
een teken dat deze diensten nog steeds het karakter van hofdiensten,
verricht door een heel dorp, hadden.62 Ook in de middeleeuwen zijn
dergelijke hofdiensten aan te wijzen. Zo werd het onderhoud van de dijk
van de watermolen van Haviksdonk bij Roosendaal in 1271 toever
trouwd aan "onze mannen die vallen onder de bede van Wouw" terwijl
voor het onderhoud van de dijk van Ruissenaars-watermolen onder
Princenhage in 1321 de "corweyluden" van de heer van Breda aange
wezen werden.63 De watermolen van Zundert-Hertog had dit voorrecht
niet: daar moest de dijk onderhouden worden door de bezitter (erf
pacht) van de molen, doch deze mocht daarvoor zoden en russen steken
van 's-heren grond. 64 Het onderhoud van de waterstuwende dijk van
een watermolen is voor het funktioneren van de molen van het grootste
belang, net als het onderhoud van een molenberg voor een standerd
molen. Dat het dijkonderhoud ook in hofdienst verricht werd hoeft ons
daarom niet te verbazen. Te Baarle en Minderhout hief men het "Dijk
brood", formeel om er een zekere dijk mee te onderhouden.65 Deze dijk
nu lag in het geval van Baarle nabij de plaats die eerder door mij is aan-
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gewezen als de mogelijke plaats van een 13e eeuwse watermolen. Moge
lijk is het dijkbrood een herinnering aan de gezamenlijke taak van de
inwoners van Baarle om de dijk van die molen te onderhouden. Het
Minderhoutse dijkbrood kan in principe op een gelijkaardige wijze ver
klaard worden, het is alleen niet duidelijk voor welke molen het diende:
de Ibbrugse, de Hoogstraatse watermolen of de zo juist genoemde
Baarlese molen.

Het voorgestelde verband dijkbrood-hofdienst tot onderhoud van een
molendijk is wat Baarle betreft wel vrij duidelijk: het dijkbrood werd
aanvankelijk door de heer van Breda geheven, die ooit ook de water
molen bezat. Later gaf hij de inning uit handen tegen een jaarlijkse cijns
en de verplichting de bedoelde dijk goed te onderhouden. Brekelmans
meende dat heel het dorp Baarle-Nassau deze dijkbroden moest op
brengen en ook dat is in overeenstemming met de verplichting voor
heel het dorp om hofdiensten te leveren. Ook te Minderhout betaalde
kennelijk het hele dorp dijkbrood.

11. Samenvatting

Het molenbezit bleek aanvankelijk beperkt te zijn tot enkele grote
heren en een klooster, doch in de loop van de tijd raakten enkele molens
los uit die domeinen, die niettemin het molenbezit bleven overheersen.
In de 16e eeuwen later kwamen er steeds meer partikuliere, meestal
niet op graanverwerking gerichte, molens tot stand en dit steeds met
toestemming van de plaatselijke heer op basis van diens "recht van de
wind". Na 1800 was de molenstichting aanvankelijk slechts onderwor
pen aan een soort hinderwetprocedure. Voor 1800 was het malen van
graan zowel door de middeleeuwse molendwang als door de latere fis
kale molendwang gereglementeerd.66 De eerste verzekerde de heer een
fors monopolie, het tweede diende om de kontrole bij de inning van be
lasting op graan te vereenvoudigen. Uit tal van konflikten en kantteke
ningen blijkt dat de boeren niettemin deze dwang vaak negeerden en
de meest nabije, de goedkoopste of de enige werkende molen verkozen
boven de voor hen verplichte. Voor de bezitter van het molenmonopolie
was het aantrekkelijk om een molen te (her)bouwen gezien het hoge
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rendement van een dergelijke investering. Toch kon hij slechts molens
bijbouwen in het tempo waarmee de bevolking groeide, want anders zou
het rendement gaan dalen.

De exploitatie van de molen geschiedde door een vorm van ver
pachting, na 1600 meestal normale tijdpacht voor drie jaren tegen een
pachtsom in geld. Behalve in de stad Breda was de pachter in de regel
tevens molenaar. Het maalloon werd tot 1800 geïnd als een zekere
proportie (meestal 1/16) van het verwerkte graan, nadien als een gelds
bedrag per zak van een veertel (mud). Het onderhoud van de bewegen
de delen van de molen was voor rekening van de pachter en de kwaliteit
van dat onderhoud werd middels taxatie met hem verrekend. Het
staande werk en het aardwerk werd voor rekening van de heer onder
houden, wat inhield dat de dorpelingen voor houttransport en het aard
werk moesten zorgen in het kader van de hofdiensten. Om hun belangen
te verdedigen tegen de heer voerden de molenpachters van het platteland
al in de 18e eeuw een gezamenlijk overleg.67 68
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gebied
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1,20
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30 De weergegeven grafiek is slechts voorlopig van aard. De aantallen molens uit
Leenders, "De Molens ... ", blz. 127 zijn gebruikt als indikatie voor de ont
wikkeling van het aantal korenmolens in de loop van de tijd. De bevolkings
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33 ARAG. ND. Hingm. 1025 f 452 (1727, Baarle).
34 Lauryssen, Molens van . .. Hoogstraten.
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naars niet wilden betalen dreigde het dorp met openbare verkoop van hun be
zittingen. Pas na tussenkomst van o.a. de stadhouder van de drossaard en de
commissarissen tot het afhoren van de dorpsrekening werd de willekeurige hef
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rusten omdat in de betreffende Blijde Inkomste niets over molens als zodanig
gezegd wordt. Zie: A. Anselmo, P[accaeten, ordonnantien van Brabandt, I
(Antwerpen, 1648) 192-210.

67 Door de Hobbycub D.V.V. - Ons Molenheem, Paswrijstraat 1, 2770 Nieuw
kerken (St. Niklaas) werd in 1978 uitgegeven: Wind- en watermolens in de
provincie Antwerpen. Dit is een beknopte maar waarschijnlijk erg komplete
dokumen.tatie over de molens in het gebied dat grenst aan de Baronie.

68 Ten behoeve van verder onderzoek zijn de' aantekeningen van de auteur ter
inzage op het gemeente-archief te Breda.
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