
De molen "Het Fortuin" te Breda. 350 jaar
bedrijf en techniek. *

door

HENK MUNTJEWERFF

Mogelijk doordat de molen "Het Fortuin" vanaf 1912 de laatst over
gebleven stadsmolen te Breda was, is het historisch molenonderzoek hier
pas laat op gang gekomen. Een van de eersten die een inventarisatie
opmaakte van de molens, was de bekende Bredase historicus Anne Hal
lema, die van 1937 tot 1966 tal van krantenartikelen schreef over de
Bredase geschiedenis.! Toch moesten we tot 1976 wachten op een gedegen
studie. In dat jaar publiceerde Karel Leenders in dit jaarboek de eerste
resultaten van zijn onderzoek naar de molens in en om het Land van
Breda, in 1978 gevolgd door een tweede artikel. 2 Hij behandelde hierin de
technische, juridische en economische aspecten van de molens als geheel.
Leenders moest bij gebrek aan molenmonografiëen veel archiefwerk ver
richten. Op zijn pionierswerk bouwen wij met deze monografie over de
molen "Het Fortuin" nu voort.

De molen "Het Fortuin" heeft een bedrijvige geschiedenis gekend.
Opgericht in 1612 deed hij tot 1728 dienst als volmolen, vervolgens werd
hij omgebouwd tot oliemolen. In 1838 ingericht als korenmolen, bleef
"Het Fortuin" tot en met 1958 in bedrijf! Als centrum van de lakennij
verheid in de 17de eeuw ontwikkelde zich bij de molen nog het bedrijf van
de velbloters. Hoofdstuk één zal geheel gewijd zijn aan deze bedrijven.

In het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het eigenlijke
doel van deze studie, de ontwikkeling van de gebouwen en de techniek.
Ieder bedrijf stelde weer zijn eigen eisen aan het molengebouw: de water
molen uit 1612, die was gecombineerd met een paardenmolen; de houten
windmolen uit 1712; de stenen windmolen uit 1838; en de installaties met
mechanische drijfkracht in de twintigste eeuw. Allen hebben bijgedragen
aan de vormgeving van bet molengebouw zoals ons dat in 1985 aan bet
Van Cootbplein bekend was. In een kort derde hoofdstuk wordt een
karakteristiek van de molen gegeven en wordt nog even ingegaan op een
restauratieplan uit 1943.

3

, De stadsrekeningen over 1611-1613 werden onderzocht door de Bredase historicus W . .J.
van der VOOrt. Dankzij zijn minutieuze aantekeningen kon veel nieuw materiaal worden
toegevoegd.
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1. DE BEDRIJVEN

1.1 De volmolen

In een volmolen werden de lakens onderworpen aan een verviltings
proces. Achtereenvolgens werd het weefsel gewassen (het ontvetten),
door vocht, warmte en stoten smaller en korter gemaakt (het vollen) en de
volmiddelen verwijderd (het spoelen). Als volmiddel deden dienst: vol
aarde, urine, zeep en veel zacht water. Dit alles om een stof te verkrijgen
die sterk, warm en bestand tegen regen was. 3

§.1 Beleid en beheer

Door de verwoestende strijd van de tachtigjarige oorlog was de eens zo
bloeiende lakennijverheid te Breda in verval geraakt. Tijdens het Twaalf
jarig Bestand (1609-1621) zag het Bredase stadsbestuur kans om die ont
wikkeling ten goede te keren door het oprichten van een volmolen en de
instelling van een Saaihal. Aan de Heer van Breda werd octrooi verzocht
voor de bouw van een volmolen. De lakens uit Breda en omliggende
plaatsen (waartoe men ook Tilburg rekende), zouden dan in de stad
gevold kunnen worden en verhandeld. Breda was, in tegenstelling tot
Tilburg, door het zachte water van de rivier de Mark een uitstekende
vestigingsplaats voor een volmolen. Een bevolkingsgroei door de ves
tiging van wevers werd in het vooruitzicht gesteld. 4

Eerdere pogingen om ter vervanging van de oude vervallen volmolen
bij de Gampel, die eigendom van de Heer van Breda was, een nieuwe
volmolen te bouwen waren mislukt. Zowel een verzoek in 1581 aan
Willem van Oranje, die toen in Amsterdam verbleef, als een poging in
1600 strandden beiden door het oorlogsgeweld. 5 In 1608 was bij de
Ibbrugge (de brug in de weg Minderhout-Meerle over de rivier de Mark)
een oude watermolen tot volmolen omgebouwd. Deze werd een voor
beeld voor Breda; hieruit blijkt tevens een algemene opbloei van het vollen
in West-Brabant.

Ditmaal werd er gunstig op het verzoek beslist. De stad mocht krach
tens octrooi van 22 juni 1611 voor eigen rekening en naar eigen goed
dunken een volmolen bouwen. De Heer van Breda, Prins Philips Willem
van Nassau, behield zich wel het recht voor om na taxatie de molen over te
nemen. Dit was echter een standaard-bepaling die verband hield met het
hier geldende molenrecht. 6 De Heer van Breda was niet ingegaan op de
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hint van het stadsbestuur om de molen voor rekening van de Domeinen te
laten bouwen. Wel stelde hij de nog goede materialen van zijn oude
volmolen ter beschikking en mocht de stad elf grote bomen uit het
Rijsbergse bos kappen. Tevens werden twee soldaten uit het leger van de
Prins aan het werk gezet om grond te vervoeren.

Als geschikte bouwplaats werd een stuk weiland van de stad gekozen,
dat in huur was bij Adriaen Jacob Meliszone. Het lag aan de zuidwestzijde
van de Vesting, in de nabijheid van de Inundatiesluis en de Grote Water
molen. Naast de beschikbaarheid van het terrein en de gunstige ligging ten
opzichte van de rivier de Mark, zal hier de perifere ligging ten opzichte van
het stadscentrum een rol hebben gespeeld. Volmolens stonden niet voor
niets bekend als "stinkmolens. " Om de aanschaf van materialen te kunnen
bekostigen sloot de stad op 12 maart 1612 een lening van /1250,- af
tegen een rente van 6%.7

De reden dat de stad zelf de volmolen bouwde en dit werk niet aan een
ondernemer overliet, hing samen met het feit dat er voor een volmolen
veel geld nodig was. De volders, doorgaans weinig kapitaalkrachtig,
werden nu in staat gesteld de volmolen van de stad te huren. Lakenkooplui
van enig belang, die eventueel de bouw op zich hadden kunnen nemen,
bezat Breda niet. Het was juist het gebrek aan lakenwevers en lakenkopers
dat het stadsbestuur wilde opheffen door de bouw zelf ter hand te nemen. 8

Het bedrijf bestond uit een watermolen voor het vollen van lakens en een
paardenmolen, die bedoeld was voor het vollen van saaien, doch hoofdza
kelijk door de velbloters gebruikt werd voor het bereiden van zemen
vellen. Het begrip volmolen werd daardoor in de stadsrekeningen identiek
aan de watermolen. 9

De doelstelling van de stad, om de volmolen te verpachten en niet zelf
op te treden als schakel in het fabricageproces van lakens, kon de eerste
vier jaar nog niet gehaald worden. Die jaren waren nodig om met behulp
van een door de stad aangestelde volder de volmolen een plaats te laten
verwerven binnen de lakennijverheid in Breda en wijde omtrek. lo En als er
dan een pachter was, bleven de opbrengsten vaak achter bij de overeenge
komen pachtsom. Een analyse van die pachtopbrengsten hoort thuis in
het kader van de lakennijverheid en valt derhalve buiten het bestek van dit
artikel. Gedurende de jaren 1668-1670 bijvoorbeeld, ontving de stad geen
pacht maar slechts een vergoeding voor geleverde grondstoffen. 11

Dat Breda een vestingstad was, heeft de volmolen aan den lijve mogen
ondervinden. Tijdens het Beleg van Breda door Spinola in 1624-1625 kon
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de watermolen niet draai~n doordat de vestinggracht bij de belegering
betrokken was. Ook kon men de paardenmolen daarna niet meer verpacht
krijgen "als zeer gebroken ende oversulcx onbequam omme te ge
bruycken."12 Onder het Spaanse bewind nam rond 1635 de spanning om
de Vesting Breda weer toe, waardoor de pachter in het gebruik van de
watermolen gehinderd werd. Dit geschiedde door het herhaaldelijk in
grijpen van de Gouverneur van de Vesting, zó dat de molenaar het
waterpeil niet langer zelf kon regelen. u Tijdens de Herovering van Breda
in 1637 door Prins Frederik Hendrik werd de volmolen dusdanig bescha
digd, dat de stad in 1638 een herstelplan moest opmaken dat! 1100,- zou
gaan kosten.1 4

Het onderhoud van de watermolen was een onderwerp van voortdu
rende zorg. De stadsrekeningen en de magistraatsnotuIen maken her
haalde malen melding van door de stad verrichte reparaties, al dan niet op
kosten van de pachter. Zo werd in 1629 een nieuwe volkom gemaakt,
waardoor de volmolen een tijd lang stil stond. Vooral het waterrad had
veel te lijden en het werd niet altijd deskundig hersteld, aldus moest de
magistraat in 1667 constateren. IS Een jaar later moest de watermolen
opnieuw worden gerepareerd, mogelijk omdat de inmiddels vertrokken
pachter het erbij had laten zitten. Reden in ieder geval voor de magistraat
om zich te bezinnen op welke wijze de volmolen het meest produktief te
maken was. Gedacht werd aan het inrichten van de watermolen niet alleen
voor het vollen van lakens, maar ook voor het vollen van zemenvellen.
Meester-timmerman Christoffel Verhoff zou in staat zijn dit werk uit te
voeren. 16 In afwachting van verdere ontwikkelingen werd de watermolen
in gebruik gegeven aan de velbloters, die ook de paardenmolen in pacht
hadden. Maar in 1670 werd de watermolen toch weer verpacht aan een
lakenkoper en vernemen we niets meer van de ombouwplannen.

Belangrijk voor een goede bedrijfsvoering van de watermolen was een
regelmatige watertoevoer, maar daaraan wilde het nog wel eens ont
breken. Karel Leenders heeft aangetoond dat de watermolen in droge
zomers vaak stil stond door gebrek aan water, terwijl juist in dat seizoen
de meeste lakens werden gevold. 17 Maar natte winters waren evenzo
nadelig. De werkelijke bedreiging voor de watermolen kwam echter van
een andere kant. In 1680-1684 werden de vestingwerken aan de zuidzijde
van de stad verbeterd op gezag van Koning-Stadhouder Willem IIl. Door
"het opstoppen van het water", namelijk de aanleg van dammen, kon de
watermolen niet langer meer draaien. De magistraat stond hier geheel
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buiten, maar kon niets anders doen dan in 1680 de pachter, de velbloter
Hendrik Huttenhem, meedelen dat in geval de watermolen niet meer op
gang gebracht zou kunnen worden de pacht van! 332,- tot! 40,- zou
worden verlaagd. ls Tot aan de verbouwing van de watermolen in 1712
bleef Huttenhem! 40,- betalen. Dit zou er op duiden dat de volmolen
ruim dertig jaar geen gebruik van de waterkracht heeft kunnen maken!

Na tot 1693 tien jaar te hebben stil gelegen, won het stadsbestuur bij
de commandant van de Vesting, Salisch, informatie in omtrent het weer
opgang brengen van de watermolen. Deze had daartegen uit militair
oogpunt geen bezwaar en spande zich in om de Koning-Stadhouder
Willem III en zijn drossaard Willem Bentinck, Graaf van Portland, te
bewegen de volmolen weer te laten draaien. Hij ontving daarvoor als dank
uit de stadskas honderd ducatons. 19 Wat Salisch precies bereikt heeft werd
niet duidelijk maar in ieder geval ging de Raad van State, onder wiens
beheer de vestingwerken stonden, zich ermee bemoeien.

De magistraat van Breda had blijkbaar ten einde raad maar voorgesteld
dat de Raad van State het "recht van het water" zou overnemen voor acht
à tien duizend gulden, wat neerkwam op overname van de volmolen. Of,
indien dat niet kon, de stad voortaan tot schadeloosstelling voor het
stilstaan van de molen! 500,- per jaar zou worden uitbetaald; inclusief
een gepeperde rekening van! 18.500,- ter dekking van gederfde inkom
sten van de tien voorafgaande jaren. 20 De Raad van State besloot op 28
oktober 1693, na mondeling overleg met een commissie uit de magistraat,
het gebruik van de molen aan de stad te laten. Wel werd een nieuw
molenpeil voor de vestinggracht vastgesteld. 21 Twee maanden later moest
burgemeester Issac echter meedelen dat het hem niet was gelukt om de
volmolen te verpachten, omdat de zaak nog niet volledig tot tevredenheid
was afgerond. De Graaf van Portland werd gevraagd iets te doen aan de
peiling, zoals verordend door de Raad van State, "ende hare ongehoorde
sustenue wegens het uijtdoen der slib uijt de veste."22 Het hielp allemaal
niets, de volmolen moest het tot 1711 zonder volder doen.

Na jarenlang de volmolen in huur aan de velbloters te hebben gelaten
besloot de magistraat onder de druk van de "krijtende" stadsschulden het
bedrijf nieuw leven in te blazen. Door dit uit te breiden met een wind
molen hoopte de stad eindelijk weer inkomsten te verkrijgen als gevolg
van de grotere bedrijfszekerheid. 23

Uit het rekest aan de Domeinraad, om verlening van het noodzakelijke
octrooi tot het stichten van de windmolen, komt nog een tweede reden tot
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1. "Plan van een gedeelte der vestingwerken van Breda met project
verbetering der waterleiding", 1684.

Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage.

verbouw naar voren. Ondanks de "seer groote kosten" zou de uitbreiding
van de molen voor de lakennijverheid een grote stimulans zijn omdat
daarmee de produktiecapaciteit van de volmolen kon worden vergroot. De
watermolen zou, volgens het stadsbestuur, niet langer in staat zijn geweest
om ook lakens uit Tilburg te vollen. 24 Deze redenering doet wat vreemd
aan als we bedenken dat de watervolmolen in wezen vanaf 1680 niet meer
had gefunctioneerd. Hoe het ook zij, de Domeinraad kon een stadsbe
stuur, dat zich zo beijverde voor de ontwikkeling van de locale nijverheid,
niet dwarsbomen en hij verleende op 4 oktober 1712 het gevraagde octrooi.

De moeilijkheden met de watertoevoer hebben er waarschijnlijk toe
geleid dat het verbouwplan van 1712 voorzag in een water- én wind-molen,
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om op die manier de volmolen onafhankelijker te maken van het water als
krachtbron. 25 Ter dekking van de te maken kosten werd een lening van
f 7000,- uitgeschreven, waarvan aflossing en rente jaarlijks uit de reve
nuen van de volmolen moesten worden opgebracht. Tekenend voor de zich
aankondigende economische achteruitgang was het feit dat de obligatiele
ning in 1712 maar tot f 6000,- werd voltekend. 26

Al in de zomer van 1710 had het stadsbesruur zich tot de Raad van
State gewend "wegens het setten van den volmolen." Deze moest namelijk
zijn goedkeuring verlenen voor het weer in gebruik nemen van de molen
sluisjes en de vestinggracht voor de watermolen. Een situatietekening

2. "Plan van de sluisjes en de kapitale gracht aan de Ginniksche poort tot
gebruik van de volmolen", 1710.

Algemeen Rijksarchief, ·s·Gravcnhage.

moest de Raad er van overtuigen dat de watermolen geen nadelig effect had
op de waterhuishouding van de Vesting. 27 De Commandeur van de Vesting
Breda, de majoor de Villegas, was het hier blijkbaar mee eens, want in 1711
werd overleg gevoerd met een molenbouwer en een volder. 28
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Doch in november 1712 bleek hoe zinvol het was geweest om een
windmolen aan te schaffen. De Commandeur Villegas, die eerst zo mee
werkte, opende en sloot nu naar willekeur de sluizen, tot grote schade van
de volmolen en de lakenkooplui. De stadhouder Anthoni Pesser werd
tehulp geroepen om de zaak te regelen. 29 Blijkbaar deed hij dat naar
tevredenheid, want in februari 1714 durfde het stadsbestuur het aan om uit
te kijken naar een pachter voor de wind- en water-volmolen. Intussen zal de
molen meer en meer op windkracht zijn gaan malen.

Een pachter kon echter niet gevonden worden. De stad moest de
gecombineerde water- en windmolen eerst zes jaar voor eigen rekening
exploiteren; een situatie vergelijkbaar met 1612! Na 1715 gingen de misera
bele stadsfinanciën zo drukken, dat er in maart 1717 zelfs advertenties in de
couranten van Antwerpen en 's-Gravenhage werden geplaatst, waarin de
volmolen te huur of te koop werd aangeboden. 30 Het bedrijf was echter aan
de straatstenen niet kwijt te raken, terwijl de tekorten op de exploitatie jaar
in jaar uit opliepen. Burgemeester Gosewin van Bernagie stelde daarom op
10 januari 1718 voor te onderzoeken in hoeverre de volmolen kon worden
omgebouwd tot korenmolen, oliemolen of schorsmolen; gedacht werd
zelfs aan een zaagmolen! Tevens werd aan de Domeinraad de vraag voorge
legd of deze genegen was de volmolen over te nemen. Inmiddels had zich
tóch een pachter aangediend: Adriaan Coolen uit Breda, met een zeer
aantrekkelijk voorstel. Omdat de stad geen kosten meer wilde maken en de
Domeinraad niet erg happig was op overname van de verlieslijdende molen,
ging men op dat voorstel in en werd er een pachtcontract geslotenY

De Domeinraad had meer belangstelling voor de Grote Watermolen,
een graanmolen van de Heer van Breda, die op het zelfde water draaide als
de volmolen. In een conflict tussen de pachters van beide molens over het
stuwrecht, "het gebruik van het water", koos de Domeinraad de zijde van
de pachter van de Grote Watermolen. Het werd de Raad daarbij wel
gemakkelijk gemaakt door de slechte financiële positie van Breda. Het
stadsbestuur had namelijk in 1718 om een bijdrage van de Domeinraad
gevraagd. De stad mocht haar molen alleen dan op het water laten malen als
de Grote Watermolen er geen last van had. In ruil daarvoor verkreeg ze een
jaarlijkse subsidie van! 1250,- voor een termijn van drie jaar. 32 Tevens
kwam het beheer van de sluis "De Meesekist", die notabene in 1612 voorde
volmolen was aangelegd, in handen van de pachter van de Grote W ater
molen.
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Voor de stadsvolmolen was daarmee in feite het gebruik van het water
onmogelijk gemaakt. Nadat in augustus 1720 ook nog de pachter wegens
wanbetaling vertrokken was en de aanhoudende achteruitgang van de
stedelijke economie zich doorzette, besloot het stadsbestuur wederom tot
publieke verkoop van de volmolen over te gaan. De Tienraadsmannen, die
het controlerend college voor de stadsfinanciën vormden, stemden hiermee
in, evenals met de verkoop van nog een tweede stadsgebouw: het pand
"Het Liggend Hert"Y

Deze verkooppoging werd echter geen succes, zodat het stadsbestuur
weer zijn heil zocht bij de Domeinraad. Deze had het stadsbestuur in
middels benaderd over het afkopen van het recht van het water voor de
volmolen. In een rekest drong het stadsbestuur er op aan de volmolen voor
een "convenabie prijs" over te nemen. Op de rentmeester van de Do
meinen, Eckhardt, werd druk uitgeoefend om de Domeinraad gunstig te
adviseren. Ook van de raadsheer Pesser werd gezegd dat hij "generaliter
belooft hadde, sijn best bij den raad te sullen doen", hoewel hij de eis van
duizend rijksdaalders als afkoopsom voor het recht van het water wat hoog
vond. 34

In augustus 1722 scherpte de magistraat de onderhandelingen nog wat
aan, ze eiste "eene redelijcke somme gelts" voor het waterrecht, anders zou
ze de molen verpachten. Dat zal de Domeinraad niet gestoord hebben,
want de zich aandienende pachter bleek bij nader onderzoek niet te vol
doen. "Na veele instantien, en aengewende devoiren" kon een commissie
uit de magistraat onder leiding van de schepen Pieter Snellen, op 21
september 1722 rapporteren, dat wederom een subsidie vanf 1250,-, nu
voor een termijn van zes jaar, aan de stad verleend was. Onder de voor
waarde dat het recht van het water voor de stadsvolmolen werd overge
dragen aan Domeinen. De Domeinraad bleek dus niets te voelen voor
overname van de volmolen. 35

Alléén de windmolen exploiteren was in de ogen van het stadsbestuur
geen rendabele oplossing. Het bleef pogen de volmolen te verkopen. In
april 1725 lukte het uiteindelijk de wind-volmolen bij publieke verkoping
van de hand te doen. De Tienraadsman Johannes Roelants kocht de
volmolen annex velbloterij voorf 2400,-.36 Saillant detail daarbij was, dat
met die opbrengst het pand "Het Liggend Hert" weer werd teruggekocht.
Dit werd later een onderdeel van het Bredase Stadhuis.
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§.2 Molenpachter

In zijn 114-jarig bestaan als stadsvolmolen is de watermolen in totaal 63
jaar gebruikt voor het vollen van lakens. Daarvan waren de volders, die
tevens pachter waren, het langst op de molen: 29 jaar. Zij komen in de
volgende paragraaf aan bod. De lakenkooplui, net als de volders vier in
getal, hielden in totaal 18 jaar stand. In de resterende 15 jaar trad de stad als
uitbater op. 37 Het andere doel waarvoor de watermolen werd gebruikt was
als velbloterij, waarover straks meer, en wel voor een periode van 20 jaar.
Zoals in de vorige paragraaf vermeld, was de .watermolen daarnaast nog
eens 33 jaar buiten bedrijf. Bij de paardenmolen kunnen we een grotere
continuiteit constateren. Na een startperiode als volmolen stond hij welis
waar 14 jaar stil, maar vanaf 1638 was hij continu in gebruik als velbloterij.

Eén pachter was een vreemde eend in de bijt: meestertimmerman
Govaert van der Horst. Eerder verleende diensten aan de stad gaven hem
een bijzondere positie. Hij heeft zelf namelijk nooit zijn pachtsom betaald
en in 1674 werd er een liquidatierekening met hem opgesteld waarbij bleek
dat hij nog f 25,- van de stad tegoed had. 38

In de pachtcontracten, die werden afgesloten tussen de stad en de
lakenkooplui, werden de tarieven vastgesteld die zij moesten hanteren als
volloon. Het gaande werk moest door de pachter worden onderhouden.
Aan het eind van de pachttermijn werd de molen getaxeerd; wat slechter
was geworden werd op kosten van de pachter hersteld en wat was verbeterd
werd gekort op zijn pachtsom. De pachtsom werd per kwartaal betaald,
waartoe de pachter twee borgen moest stellen. De verpachtingen zelf
verliepen bij openbaar opbieden. Burgers van Breda, die met te vollen
lakens naar de molen kwamen, hadden voorrang op burgers van buiten de
stad, zoals die van Tilburg. Maar binnen gold wel het molenrecht: "wie het
eerst komt, die het eerst maalt."39

De eerste pachter was de Bredase drapenier of lakenbereider Jan Ael
brechts (1616-1618), die zich gesteund wist door nog vier andere Bredase
wolwevers. Zijn pachtsom vanf 525,- kwam overeen met de opbrengst in
het jaar 1615, toen de stad op eigen rekening de molen had gerund. Het is
tevens de hoogste pachtsom in het bestaan van de volmolen. Daarvoor
durfde Aelbrechts ook wel eisen te stellen. Hij verzocht het stadsbestuur te
bevorderen dat voortaan alle lakens in Breda gemaakt of door Bredase
lakenkooplui verhandeld, binnen de stad gevold moesten worden. Deze
vorm van molendwang werd door de stad op 18 januari 1616 bekrachtigd,
maar onbekend is of daar later de hand aan werd gehouden.40
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Nadat de watermolen en de paardenmolen tijdens de Herovering van
Breda door Frederik Hendrik in 1637 zwaar beschadigd waren, werd de
Bredase lakenkoopman Louis Saulmon bereid gevonden om het door de
stad opgestelde herstelplan uit te voeren. In het akkoord dat Saulmon op
12 november 1637 met het stadsbestuur sloot, werd bepaald dat hij op stads
kosten de molens "bequamelijck sal opmaecken" volgens het daarbij beho
rend bestek en de begroting van f 1100,-. En dat hij binnen een termijn
van vier jaren dat bedrag zou restitueren, waarna hij nog eens vier jaar vrij
gebruik van de molens had. 41 Dit kwam neer op een jaarlijkse pachtsom van
f 137,50. Maar het voltarief bleef als "van outs gebruijckelijck is." In april
1638 werd door het stadbestuur nog eens nadrukkelijk gesteld wat de
bedoeling was en dat, indien Saulmon in gebreke bleef zijn jaarlijkse
betalingen te voldoen, het contract zou worden verbroken.

Het stadsbestuur zag blijkbaar de bui al hangen. Alhoewel Saulmon in
maart 1638 van de Heer van Breda octrooi had verkregen voor de vervaar
diging van manufacturen, in het bijzonder duffels en vriezen, en daartoe
voor f 140,- het oudburgerweeshuis had gehuurd, kon hij zijn contract
niet nakomen. De stad dreigde in april 1639 dat, ingeval de molens niet
dadelijk gerepareerd werden, zij de Dekens van het lakenkopersgilde daar
toe opdracht zou geven. De Dekens mochten dan de gemaakte kosten
korten op het vollen van hun lakens. 42

Blijkbaar is dat laatste gebeurd want in 1641 zat er een nieuwe pachter,
de Bredase lakenkoper Andries Cornelissen. Deze zag kans zijn pacht
jarenlang met behulp van servitiebiljetten te voldoen, tot die op waren en er
een restant pachtsom overbleef, die jaren achtereen in de stadsrekeningen
werd opgevoerd. 43 Toch mogen we Louis Saulmon niet onderschatten, in
1643 kwam hij alweer met een plan tot oprichting van een tweede water
volmolen, ditmaal met steun van Leidse wevers. De Domeinraad kon hier
echter geen octrooi voor geven zodat het plan geen doorgang vond. 44

Dat het stellen van borgen voor de betaling van de pachtsom zin had
voor de stad bleek in 1673. De lakenkoper Johan Heestermans uit Zundert
kon zijn pacht niet meer voldoen, omdat de volmolen de helft van het jaar
had stilgestaan. De stad wilde hem wel twee maanden pacht kwijtschelden,
maar stond erop dat zijn borg, de Bredase bierbrouwer Bastiaen Bernagie,
die de pacht voor de helft van de oude som had overgenomen, aan zijn
betalingsverplichting zou voldoen. 45

De pachter van de wind- en watervolmolen, Jan Coolen, had in fe
bruari 1718 met het stadsbestuur een contract afgesloten, waarin hij
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verklaarde de volmolen voor twaalf jaren te zullen huren. De eerste zes
jaar voor een bedrag vanf 150,- en daarna voorf 250,-. Nadrukkelijk
werd vermeld dat hij vrij was van het betalen van het windgeld, dit kwam
voor rekening van de stad. Maar anderhalf jaar later bleek er een achterstal
lige huur te zijn en werd de pachter gesommeerd te betalen. De reden dat
de pachter niet wilde betalen, hing waarschijnlijk samen met het wegvallen
van het gebruik van de watermolen, waardoor de produktiecapaciteit
verminderde. In ieder geval werd hij door de Raad van Brabant in het
ongelijk gesteld. Hierop volgde een executie van zijn goederen in 1721, die
de stad maar f 100,- opleverde. 46

Staat: Pachters van de volmolen 1612-1725.

Pachttermijn Pachter met borgen Pachtsom Volder

1612-1615 W, PC) voor stadsrekening - Geerit Bogaerts
1616-1618 W, P Jan Ae!brechts, wolwever /525,- " "

- van \\7ese!
- Claes Peetersz, wolwever

1618-1621 W Geerit Bogaerts, volder /300,- " "
P Bartholomeeus Stolwercke,

zeembereider /162,-
1622-1624 W Geerit Bogaerts, volder /300,- " "

P Bartholomeeus Stolwercke,
zeembereider /142,-

1625(') W ongebruikt -
-1636 P ongebruikt -

1626-1628 W Corne!is Adriaenen Peeters /150,- C. A. Peeters
alias Lap, van Tilburg, volder

1629 W ibidem / 90,-
"

1630-1632 W ibidem /155,-
"

1633-1636 W de weduwe C. A. Peeters alias
Lap / 90,- -

1637(') W,l' ongebruikt -
1638-1640 W, l' Louis Saulmon, lakenkoop-

man - W: Jan Adriaanssen,
knecht
Casper Janssen,
meester

1641-1643 W Andries Corne!issen, laken-
koper /100,- " "

-Lambert Willemsen, la-
kenkoper
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Pachttermijn Pachter met borgen Pachtsom Volder

1643-1646 W ibidem /132,-
" "1646-1649 W Casper Janssen, "wollenlaken-

maker" / 250,-
" "- S. Lambert

Pilips van Erp
1649-1653 W ibidem /200,-

" "1638-1643 P Willem Reckers, velbloter,
van Zwijfel / 54,-

1643-1653 P ibidem / 54,-
1653-1656 W, P Witlem Reckers W: /220,-

Cornelis Damen, zeemb. P: .f 40,-
- Jan Peeters van Gils,

stadssmid
1656-1659 W, P Willem Reckers, ibidem W: /250,-

P: .f 40,-
1659-1662 W, P ibidem idem
1662-1665 W, P ibidem /180,-
1665-1668 W, P Govaert van der Horst,

mr. timmerman .f 160,-
1668-1670 W, P in gebruik bij de velleblutters: -

Willem Reckers, Willem
Doppegieter, Peeter
Mattijssen

1670-1675 P Willem Reckers of zijn zoon
Coenraet .f 32,-

- Willem Doppegieter
Peeter Mattijssen

1670-1673 W Johan Heestermans, laken-
koper, uit Zundert /250,- Peeter Corn. Cole
- Bastiaen Bernagie, brouwer

1673-1675 W ibidem /120,-
1675-1678 W, P Hendrick Huttenhem, zeem-

bereider /200,-
Pieter Mattijssen

- Coenraet Reekers
1678-1679 W, P ibidem /332,-
1680 W,P Hendrick Huttenhem .f 100,-
1681-1696 W, P ibidem .f 40,-
1696-1711 W, P Helena Reckers, weduwe

Hendrick Huttenhem .f 40,-
1712-1725P ibidem / 40,-
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Pachttermijn Pachter met borgen Pachtsom Volder

1712-1718 W voor stadsrekening - Cornelis Wagemans
1718-1721 W Jan Coolen, van Tilburg f 100,- Adriaan Coolen
1722-1725 W voor stadsrekening - Cornelis Wagemans?

Bronnen:
- Verpachtingscedullen: G.A.B., H.2017a,b,c, H.2018, H.2020.
- Stadsrekeningen 1612-1725, post volmolen + Bijlagen stadsrekeningen.
- alsmede: MagIstraatsnotulen, poortersboeken en pondboeken.

Aantekeningen:
1. W = Water-volmolen, ná 1712 Wind- en watervolmolen

P Paarden-volmolen, in feite sinds 1618 een velbloterij.
2. 1625 = Beleg van Breda door Spinola; 1637 = Herovering van Breda door Frederik

Hendrik.

§.3 Molenaar

Het was niet de pachter-koopman zelf die in de molen werkte. Het
molenaarswerk werd verricht door de volder met een knecht. Omdat het
vollen een vies en smerig karwei was, stonden de volders in laag sociaal
aanzien. Er werd in loonbedrijf gewerkt: de lakenfabrikanten boden hun
lakens te vollen aan voor een vastgesteld tarief of volloon. Dat bestond
voor een deel uit het stukloon voor de volder, het andere deel ging op aan
grondstoffen en eventueel een klein winstpercentage. De volder, een vak
man die pas na jarenlange ervaring de beste resultaten wist te bereiken, was
door dat loonstelsel in grote mate onafhankelijk van de individuele laken
koopman. Heel Breda en omstreken was zijn klant. We kunnen de vol
molen beschouwen als de oudste textielfabriek van Breda, waarin de volder
met zijn knecht werkten én woondenY

Een neventaak van de volder was het op het droograam slaan van de
lakens, waarna deze werden geschoren. Dit droogscheren of lakenbereiden
was in Breda weliswaar een apart ambacht, maar sommige volders beheer
sten dit vak eveneens. Zo stonden er in 1725 twee lakenramen bij de
volmolen: één achter op het erf en één nieuw raam op de wal tegenover de
molen. 48

De volder Geerit Bogaerts Marcuszone, die in 1612 in stadsdienst trad,
was te Lier geboren en had daar waarschijnlijk zijn vakmanschap opgedaan.
Hij had in de aanvang nog niet veel werk, getuige het feit dat hij erop
uitgestuurd werd om de timmerman van de volmolen uit Lier te gaan
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ophalen. Ook ging Bogaerts naar Tilburg om de drapeniers "te adverteren
dat zij honne laeckenen bynnen Breda zouden brengen om te vollen. "49
Nadat zijn vrouw was overleden ging hij op 21 december 1619 weer in
ondertrouw, waarbij de lakenkooplui Peeter van den Broeck en Peeter
Joossen van Ghils en de lakenknecht Willem Lambrecht als getuigen
optraden. Mogelijk hebben zij ervoor gezorgd dat Bogaerts het kapitaal
verkreeg om in 1618 de volmolen voor1300,- per jaar te pachten. Zelf
verdiende Bogaerts met zijn stukloon, dat in 16151232,- had bedragen,
niet genoeg om de pacht te kunnen opbrengen. Na het overlijden van de
stadsvolder Bogaerts in 1621, moet zijn weduwe de volmolen nog enkele
jaren hebben bestuurd. Pas in 1624 ontving de stad er geen inkomsten meer
uit "mits de belegeringe deser Stadt ende d'overlijden van voors. Bo
gaerts."50

De tweede volder op de watermolen kwam uit Tilburg: Cornelis
Adriaenen Peeters, alias Lap. Alhoewel hij, evenals Bogaerts, de molen zelf
pachtte voor 1150,-, was hij "een arm man van tytelijcke middelen."
T oen hij in 1632 overleed werd zijn weduwe "belast met vele kinderen ende
armoede", zodat ze de pacht niet kon voldoen. Ze kreeg reduktie en mocht
voortaan volstaan met I 90,-. Al met al nog een fors bedrag, reden
waarom de pachtpenningen in de daarop volgende jaren slechts met de
grootste moeite en met inschakeling van de borgen konden worden ver
kregen.s'

Het is mogelijk Louis Saulmon geweest die de volder of lakenbereider
Casper Janssen uit Duisburg en de voldersknecht Jan Adriaenssen uit
Tilburg in maart 1638 naar Breda heeft gehaald om in de door hem
gehuurde volmolen te komen werken. We mogen echter niet vergeten dat
na de Herovering van Breda door Frederik Hendrik in 1637 vele oud
Bredanaars en nieuwe burgers de stad binnenstroomden. 52 Alhoewel Cas
per Janssen pas in 1646 in het pondboek staat vermeld als bewoner van de
volmolen en in 1653 Jan Adriaenssen hier woonde, is het aannemelijk dat
zij als meester en knecht vanaf 1638 in de volmolen werkzaam zijn geweest.
Tegen 1646 was Jan opgeklommen tot volwaardig volder en kon Casper de
volmolen in pacht aanvaarden. 53

Ook de latere volders kwamen van buiten Breda. In 1670 was dat Peeter
Cornelissen Cole uit Tilburg. 54 Cornelis Wagemans, die op 24 december
1711 werd aangesteld als stadsvolder op de nieuw te bouwen wind- en
watermolen, kwam uit Leiden. Hij kreeg een weekloon vanl 5,- naast
zijn stukloon en werd gratis ingeschreven als poorter van Breda. Wagemans
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was in Leiden één van de 28 zelfstandige lakenvolders geweest die in 1706
het lakenvoldersgilde stichtten en daarbij een minimum volloon vast
stelden waartegen lakens gevold zouden worden. Vooral het vaste week
loon dat hij te Breda ontving (op jaarbasis f 260,-), zal hem hebben
aangetrokken. 55

§.4 Moleneconomie

Over de tijd dat de molen verpacht werd, weten we van de moleneco
nomie niet veel meer dan wat in de pachtcontracten werd vastgelegd. Dit
had voornamelijk betrekking op de pachtsom en het tarief waarvoor gevold
moest worden. 56 Uitgebreider zijn we ingelicht over de perioden dat de
stad de volmolen voor eigen rekening liet malen. Voor het financieel beheer
stelde de stad dan steeds een boekhouder aan die voor de aanschaf van de
grondstoffen zorgdroeg, de rekeningen inde en meestal jaarlijks aan de
magistraat verantwoording aflegde over het financieel resultaat van de
molen. De buitenburgemeester was belast met het dagelijks bestuur van
het molenbedrijf en had het toezicht op een goede uitvoering van de diverse
bouwwerkzaamheden.57

De lakenfabrikanten betaalden niet kontant maar lieten hun lakens op
rekening vollen. Ze kregen dan van de volder een kwitantie en om het half
jaar ging de boekhouder die rekeningen invorderen. Vooral in de laatste
jaren waren er veel achterstallige betalingen. De volder Cornelis Wagemans
ging dan wel eens naar Tilburg om aldaar de lakenfabrikanten te sommeren
hun rekening te voldoen. Sinds 1715 werd er een stadsbode op uitgestuurd
om de gelden te incasseren. 58

De lakenfabrikanten betaalden een vast tarief per laken, dat door de
stad werd vastgesteld. In de jaren 1612-1615 bedroeg dat twee gulden en
tien stuivers if 2-10-0) per laken, welk bedrag later ook steeds terug komt
in de pachtcontracten. In de jaren 1712-1718 was het tarief gedaald naar
twee gulden en vijf stuivers if 2-05-0) per laken, maar zelfs dit verlaagde
tarief was vaak niette handhaven. De boekhouder Reinier van Ercom
moest in 1715 meedelen dat, alhoewel volgens het tarief gevold werd,
meestal voor een laken niet meer dan twee gulden if 2-0-0) ontvangen
werd. Hij bleef echter het vastgestelde tarief boeken omdat "de koop
luijden tot Tilburgh als op andere plaatsen, gewoon sijn op de reekenn. van
't vollen tekorten, ende alsdan weijniger wegens het vollen van de lakenen
soude werden ontfangen."59
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Tijdens de verbouw van 1712 kwam het een aantal malen voor dat er
lakens door het vollen beschadigd werden. De stad draaide dan op voor de
schade.60 De produktiekosten bestonden voor een groot deel uit het ar
beidsloon van de volder. Is van de eerste jaren alleen bekend dat de volder
een stukloon kreeg van 15 stuivers per laken, in 1712 kreeg de volder een
"gagie" vanf 260,- per jaar, naast een stukloon van 6 stuivers per laken.
Een vergelijking van beide uitbetalingswijzen leert ons dat het basisloon
voor de volder zeker een vooruitgang geweest moet zijn.61 De grondstoffen
als turf, zeep en volaarde, een bijzondere kleisoort, vormden de andere
uitgaven. In 1612 werd slechts rekening gedaan van 30 ton volaarde. Over
1712 weten we dat er volaarde met één schip werd aangevoerd vanuit Gent
voor een bedrag van f 18-7-0 aan vrachtkosten. De leverancier Laurens
Maes kreeg voor die volaardef 150-16-0 uitbetaald.62 In 1715 blijkt uit de
levering van enkele "pistobben" dat in Breda ook met goedkopere vol
middelen mocht worden gewerkt, namelijk menselijke urine. De lasten
druk en de verminderde inkomsten zullen hierbij een handje hebben ge
holpen. 63

De produktie-omvang lag rond de 250 lakens per jaar, maar of de
volmolen daarmee haar maximale produktiecapaciteit had bereikt valt niet
vast te stellen. Uitgaande van de negatieve resultaten van 1712 en latere
jaren moet de maalcapaciteit van de wind- en watermolen groter zijn
geweest. 64 Als het juist is dat de volmolen een graadmeter was voor de
positie van de locale lakennijverheid, dan zag het er slecht voor Breda uit.
Weliswaar waren de grootste twee klanten in 1716 de Bredase lakenkooplui
Johan Bieckens en Johannes de Wijse, doch de volmolen als geheel dreef
volledig op orders uit Tilburg.65

§.5 Conclusie

Stimulering van de locale lakennijverheid had steeds voorop gestaan bij
het stadsbestuur. Zowel de oprichting van de volmolen in 1612, die een
economische groei bracht door mechanisatie, als de verbouw van de vol
molen in 1712, die een grotere produktie-kapaciteit moest teweeg brengen,
laten dit zien. Maar door het conflict over de watermolens kon die kapaci
teit niet benut worden en hierin lag de uiteindelijke opheffing door de stad
van het bedrijf besloten. Ongunstig beinvloed door de slechte stadsfinan
ciën, bet toch doorzettende verval van de Bredase lakennijverheid en bet
uitblijven van voldoende orders uit Tilburg, bleef bet volmolen bedrijf te
klein om rendabel te kunnen zijn.
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I.2 De velbloterij

De werkzaamheden van een velbloter bestonden in hoofdzaak uit het
ontharen van schapevellen in kalkputten, het verkopen van de wol aan de
saainijverheid en van de vellen aan de zeemtouwers. De vellen werden door
de zeemtouwer met traan gelooid en gevold waardoor zeemleer ontstond.
In Breda waren de ambachten van velbloter en zeembereider gecombineerd
in één gilde. Door de wolhandel waren de velbloters, ondanks het bijzonder
smerige en vuile werk, vermogende burgers. 77

De zeembereider Bartholomeeus 5tolwerck pachtte in de jaren 1618
1624 de paardenmolen, waarschijnlijk voor het zeemvollen. Maar door "de
reductie deser stadt ende heftich aenhouden" door Stolwerck, werd hij van
verdere pacht ontslagen en stond de paardenmolen vanaf 16251eeg/8Was
Stolwerck misschien het Spaans bewind slecht gezind en had hij de stad
verlaten?

Pas als de Spanjaarden vertrokken zijn komt er in 1638 weer een
velbloter naar Breda. Het was Willem Reckers uit Zweifall, in het land van
Gulick. Mogelijk was hij door Louis Saulmon naar Breda gehaald, want
Reckers kreeg van hem de paardenmolen in huur onder beding dat hij deze
zou repareren. 79 Hiermee werd de basis gelegd voor een Bredaas geslacht
van zeembereiders en velbloters, dat tot in de 18e eeuw zeemleer zou
vervaardigen. In Breda heetten de velbloters trouwens "velleblutters" en
hun werkplaats was de "velblutterij."80

Het ging Willem Reckers voor de wind, zodat hij, na jaren een pacht
som van f 54,- betaald te hebben, in staat was om in 1653 zowel de
paardenmolen als de watermolen te huren voor f 260,-. Het is uit zijn
pachttijd dat we over een taxatierapport van beide molens beschikken.
Hieruit blijkt dat de velbloters het gaande werk van de paardenmolen, met
andere woorden de vol-installatie, niet gebruikten. Mogelijk werd de wa
termolen door Reckers wél gebruikt om er zijn zeem te vollen. Als borgen
van Reckers traden op een collega-zeembereider Cornelis Damen en de
stadssmid Jan Peeters van Gils.81

In 1668 ging Reckers samenwerken met twee velbloters uit zijn geboor
testreek die naar Breda waren gekomen: Peter Mathijssen en Willem Dop
pegieter. Willems latere schoonzoon Hendrick Huttenhem uit Klundert
nam de werkzaamheden in de velbloterij in 1675 over. Met hem sloot de
stad in 1680 een nieuw huurcontract voor f 40,- voor de paarden- en
watermolen tesamen. Later bleek dat het de bedoeling was geweest dat hij
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voor beide molens ieder! 40,- had moeten betalen, nu had hij in feite de
paardenmolen jarenlang om niet in gebruik gehad. In 1711 werd dit weer
rechtgetrokken. Na zijn overlijden in 1695 heeft de Weduwe Huttenhem,
Helena Reekers, jarenlang de zaak gedreven. Bij de verbouwing van 1712
hield zij nog slechts de beschikking over het "huis" van de velbloterij, dat
in feite de voormalige paardenmolen was. 82

De velbloterij had voor de nieuwe eigenaar in 1725, J. Roelams, meer
betekenis dan de volmolen. De velblotersfamilie Reekers verzekerde hem
van een vast inkomen uit dit bedrijf. De weduwe Roelams hield na zijn
overlijden in 1745 de velbloterij nog tot 1762 aan. 83 Toen kwam deze in
handen van Adriaan Jamez, die de opstallen liet slopen en de kalkputten
dempen, voor hem was een erf voldoende. Dit erf heette voortaan "De
Veltblutterij" en was van 1796-1805 houtwerf van de familie Jamez.

De Raamsdonkse scheepstimmerman Huijbert Zijlmans vestigde er in
1806 zijn werf met bijbehorend huis. Uit de nijverheidsenquête van 1816
blijkt dat de werf niet veel omhanden had door "de weinige schepen welke
deze stad frequenteren. "84 Toch ging de scheepstimmerwerf "de Veltblut
terij" in 1820 over in handen van de Waspikse familie Van der Esch voor
een bedrag van! 700,-, tweemaal zoveel als Zijlmans in 1805 had betaald
voor het erf. Scheepstimmerman Johannes van der Esch kon de hierop
staande hypotheek van! 500,- zondermeer overnemen.8S

1.3 De oliemolen

Na drie jaar in het bezit te zijn geweest van de Tienraadsman J. Roe
lams werd de volmolen in 1728 verkocht aan de Bredase advocaat mr.
Cornelis Ludovicus Montens (1700-1731). Roelams kon de molen met
forse winst verkopen: terwijl hij de velbloterij, die hij tesamen met de
molen voor! 2400,- had gekocht, behield, verkocht Roelants de molen
nu voor! 3000,- (inclusief het gaande werk).66

C. L. Momens runde samen met zijn broer Petrus Gerardus Montens
(1696-1750) te Breda een advocatenpraktijk. Door familiebanden hadden
de gebroeders verschillende landerijen in hun bezit verkregen onder Prin
cenhage, Terheijden, Etten en Zevenbergen, welke voor hen een belang
rijke bron van inkomsten vormden. Blijkbaar op zoek naar nieuwe wegen
om zijn kapitaal te beleggen, vroeg C. L. Momens aan de Heer van Breda
toestemming om een wind-oliemolen op te mogen richten op zijn land in
Crauwelgors onder Terheijden. 67 Alhoewel hem daartoe op 20 mei 1728
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octrooi werd verleend, blijkt uit niets dat hij er werkelijk een molen heeft
gebouwd. De mogelijkheid om de volmolen te Breda aan te kopen, op 5 juli
1728, zal zijn plannen drastisch hebben gewijzigd. De Heer van Breda moet
hiervoor zeker toestemming hebben gegeven want de betalingen van het
windgeld liepen door. 68

C. L. Montens liet van de volmolen een oliemolen maken waar uit
zaden olie werd geperst voor de verlichting. Het molenbedrijf was een zaak
van Montens en zijn vrouw Maria Françoise van Dunne (1695-1762). Nadat
Montens op jonge leeftijd was overleden, gaf zijn weduwe samen met haar
zwager P. G. Montens de landerijen in beheer bij administrateurs, maar de
oliemolen bleef nog jarenlang onder haar hoede.69

Op 12 december 1752 verkocht weduwe Montens de oliemolen, die nu
voor het eerst "Het Fortuijn" genoemd werd, voor f 4600,- aan twee
kooplui uit Dordrecht. Deze kooplui hielden de zaken niet in de hand,
getuige het feit dat zij tien jaar later de molen voor maarf 1900,- van de
hand deden aan de Bredase kooplieden Nicolaus Jamez en Godefridus
Martinus Beerenbroeck. Deze waren betere zakenlui, zij konden de olie
molen ruim tien jaar later voor f 3000,- verkopen. Al deze kooplieden
zullen de oliemolen gebruikt hebben om snel winst te maken.7°

De nieuwe eigenaar in 1776 werd Pieter Schouten van den Berg, een uit
Rotterdam afkomstige Bredase koopman in olie. Hij was in 1771 begonnen
in de oliemolen "De Ploeg" op het Leugenaars Bolwerk en kon thans zijn
zaken uitbreiden met de oliemolen "Het Fortuin." Toen Pieter in 1783
overleed, nam zijn weduwe Geertruijd Houthoff de zaak over en breidde
haar zelfs uit met de aankoop van de oliemolen "De Rhee" op het Hollands
Bolwerk. Op 29 september 1790 gaf zij haar zoon Dirk Schouten van den
Berg (1756-1834) procuratie om de drie oliemolens voor haarte beheren.71

Omstreeks 1793 werd de wind-oliemolen "Het Fortuin" gesloopt. Het
viel niet te achterhalen wat de reden hiervan was. Het restant werd in
gericht als soldatenkwartier en magazijn, de daar opgeslagen meubels van
Van den Berg werden in 1795 door de Franse soldaten opgestookt. Het was
pas enkele jaren later, in 1798, dat de weduwe Schouten uit zaken trad en
haar zoon Dirk opdracht gaf om de drie oliemolens te verkopen. Voor
f 1000,- nam zijn broer Gerard Schouten (1764-1805) "Het Fortuin",
inmiddels tot woning verbouwd, over.72 Gerard was naast commissionair
ook onbezoldigd secretaris van het "Comité van Binnenlandsche Corre
spondentie en Waakzaamheid." Als beloning voor bewezen diensten werd
in 1803 op zijn verzoek een obligatie van hem, ten laste van de stad,
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vervroegd afgelost. Het was zijn weduwe die in 1813 besloot de onver
huurbare woning te verkopen/3

De molenaar Jacob Bartel Bruist werd voorf 1350,- op 26 juli 1813 de
nieuwe eigenaar. Bruist woonde op de "Steene Molen genaamd den Oran
geboom" staande op de wal bij de Gasthuisvelden. Die molen huurde hij
van de eigenaars, twee renteniers van buiten Breda. Met hen sloot Bruist in
september 1813 een nieuw contract voor zes jaren onder de voorwaarde dat
hij zelf in "De Orangeboom" bleef wonen en "Het Fortuin" als onderpand
zou dienen. 74 Het jaar 1813 moet voor Bruist een drukke tijd geweest zijn.
In augustus sloot hij met de Bredase molenaars Theodorus Laats en
Gerardus Martens een associatie. Gezamenlijk kochten ze een windmolen
in het Lamberts Bolwerk. De Mairie van Breda gaf Bruist op 10 november
1813 toestemming om de voormalige oliemolen "Het Fortuin" te herbou
wen en te gebruiken "pour y moudre des grainaux d'orge."75

Bruist maakte echter geen gebruik van deze vergunning tot oprichting
van een grutterij. In 1818 ondernam hij zelfs een poging om "Het gebouw
van den gewezen olije molen" openbaar te verkopen. Het was toen in .
gebruik bij de pachter van het stadsvuil, Hendrik Koeken. Bruist bleek niet
bij machte zijn gemaakte afspraken na te komen. De molenaars Laats en
Martens lieten hem toen weten het contract tussen hen per 1 december
1814 op te zeggen, waarop Bruist reageerde "dat hij daar meede volkomen
genoegen neemt." Al vrij snel daarna vertrok hij naar Arnhem en toen hij
uiteindelijk in 1835 kans zag om "Het Fortuin" te verkopen, was hij
Rijksambtenaar te Lobith. 76

IA De korenmolen

In de morgen van 22 januari 1835 werd op het Bastion Prins de wind
molen van korenmolenaar Theodorus Laats geheel door brand vernield.
Die molen had hij in 1812 gekocht van Domeinen waardoor tevens de basis
was gelegd voor een ingewikkelde onteigeningsprocedure. Domeinen
wilde molenaar Laats namelijk, uit het oogpunt van de defensie, geen
herbouw-vergunning geven. De Vesting Breda was paraat in verband met
het sluimerende conflict met het jonge België. Maar de schadevergoeding
van f 10.000,- die Laats daarop vroeg, was in de ogen van Domeinen
"buiten alle evenredigheid", waarop deze dienst besloot tot onteigening
van de ondergrond over te gaan. 86 In afwachting van de afloop van dat
proces kocht de schoonzoon van Laats, Petrus van der Sande, koopman

23

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)



van professie, de romp van de molen "Het Fortuin" voorf 1670,- van J.
B. Bruist.87 Uiteindelijk werd de schadevergoeding aan Laats door de
rechter vastgesteld op f 6.650,-, welk bedrag in de ogen van de Directie
der Genie nog steeds "eene zeer ruime schadevergoeding" was.

Op 20 juli 1837 maakte Th. Laats in een rekest aan Koning Willem I
kenbaar dat hij de voormalige oliemolen "Het Fortuin" tot een wind- en
watermolen wilde herbouwen. s8 Hij wilde de watermolen (toen kennelijk
nog een realistische gedachte!) ten dienste van de defensie stellen als
inundatiesluis. In ruil daarvoor verzocht hij een uitweg over de walgang en
het alleenrecht tot levering van meel aan de militaire bakkerij te Breda.89

Het Departement van Oorlog gaf echter geen toestemming tot het gebruik
van rijksgrond of waterwegen. Met verwijzing naar de eerdere onteige
ningsprocedure vreesde men, dat verdere concessies van dien aard aan Laats
nadelig zouden uitvallen voor 's Rijksschatkist en de defensie van de stad.
De exclusieve meelleverantie wilde het Departement zelfs niet in overwe
gmg nemen.

Wat wel mogelijk bleef was de oprichting van een windkorenmolen
binnen de Vesting. Nadat B. en W. van Breda de nodige "informatiën de
Commodo et Incommodo" hadden ingewonnen, bestond er uit het oog
punt van "Plaatselijke Politie" geen bezwaar tegen de opbouw van de
windmolen op de romp van "Het Fortuin."90 Wel had Reinier van der
Esch, scheepstimmerman en buurman, een protest ingediend in verband
met zijn eigendomsrecht, doch hij werd verwezen naar de civiele rechter. In
juni 1838 overleed Th. Laats. Van der Sande, zijn schoonzoon ,richtte zich
onmiddelijk tot de Koning met het dringende verzoek de vergunning te
willen verlenen. Van der Sande deed dat onder verwijzing naar het af
branden van de familiemolen, "waarbij zij eene kostwinning verloren
hebben, die ruimschoots in hun onderhoud voorzag."91 Bij Koninklijk
Besluit van 24 augustus 1838 werd aan de Erven Laats vergunning verleend
tot herbouw van "Het Fortuin" en oprichting van een windkorenmolen
ter plaatse. Voorwaarde was wel dat de molenaar met paard en wagen geen
gebruik zou maken van de benedenweg langs de stadswal, maar gelukkig
voor de verzoekers had het Departement van Oorlog een alternatieve
uitweg gevonden over particulier terrein. Er moest binnen het jaar met de
bouw zijn begonnen. 92

Molenaar werd Cleophas Wilhelmus Bruijnzeels, de zwager van Van
der Sande. Deze kocht in 1839 voorf 2000,- de woning met werf van de
scheepstimmerman R. van der Esch en richtte die in tot molenaarswoning.
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3. Bestek no.lontmanteling van de vestingwerken, Plan C, 30 juni 1870.
De nieuwe situatie, met Van Coothplein, is over de oude gearceerd weergegeven.

De molen "Het Fortuin" ligt onder de "Inundatie Sluis" bij "Bastion de Noord".
GemeenteafchîeJ, Breda.
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De oude molenromp veranderde voor f1650,- van eigenaar. De bouw
werd bekostigd door P. van der Sande en diens schoonzus Magthilda Laats.
Zij verleenden daartoe Bruijnzeels een krediet van f12.000,- met de
nieuwe molen als onderpand.93 Bruijnzeels vroeg aan Gedeputeerde Staten
om zijn graanmolen tevens tot het malen van schors te mogen inrichten.
Ondanks verschillende bezwaren van nabij gelegen wasblekerijen, die
vreesden dat het schorsstof het bleekproces zou verstoren, verkreeg
Bruijnzeels in december 1839 toestemming. Hij was toen echter al enige
tijd schors aan het malen. 94 Ook bereikte hij met zijn buurman, het Gilde
van St. Joris, dat hier zijn Doelen bezat, overeenstemming betreffende de
vrije doorgang over hun terrein langs de stadsbenedenweg.95

Over het molenbedrijf zelf zijn we slechts summier ingelicht. Uit een in
1847 opgemaakte boedelbeschrijving, noodzakelijk omdat Bruijnzeels na
het overlijden van zijn vrouw wilde hertrouwen, bleken er meer schulden
dan vorderingen te bestaan. Van de "molen-affaire" werden alleen een
molenkar met paard en tuigen (geschat opf 160,-) en wat los gereedschap
genoemd.96 Toch moet het molenbedrijf voldoende bestaansmiddelen
hebben geboden, want er waren maar drie graanmolens in Breda op een
bevolking van 16.000 zielen. En na de verkoop van de molen, vanwege de
boedelscheiding, was Bruijnzeels in staat om ergens anders in Breda een
stoomkorenmolen op te richtten. Wat in die aanvangstijd van de stoomma
lerij zeker geen sinecure was.97

De Bredase molenaars Adrianus Canters op "De Oranjeboom" en
Johannes Martens op "De Vierwinden" werden op 15 november 1847 voor
f 9900,- de nieuwe eigenaren van de stenen windgraanmolen, molenaars
woning, ruinkamer met bloem- en moestuin, koepel en erf; met dien
verstande dat het gaande werk nog apart zou worden afgerekend.98 We
hebben nu een inzicht gekregen in de Bredase molenaarsfamilies in het
begin van de 19de eeuw. De families Laats/Bruijnzeels, Canters en Martens
hadden met hun bedrijven de meelvoorziening van de stad Breda in handen.
Wat opvalt is dat, ondanks de samenwerking, er over en weer geen huwe
lijken hebben plaatsgevonden.

Nadat mede-eigenaar en molenaar Johannes Martens was overleden,
besloten de families Canters en Martens in 1865 tot een openbare verkoop
van de molen "Het Fortuin." De inzet van f 6675,- door de Bredase
aannemer W. J. B. van Glabbeek, kwam de families blijkbaar wat al te laag
voor: er werd niet verkocht. 99 Of zouden ze misschien bevreesd zijn
geweest voor afbraak van de molen door de aannemer, die, met de vrijko-
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4. De molen in bedrijf, gezien over de inundatiesluis of Van Coothbrug,
ca. 1898, ansichtkaart.

Gemeentearchief, Breda.

mende grond van de ontmantelde vestingwerken, op deze manier aan het
toekomstige Van Coothplein een aardige lap grond zou verkrijgen? Ruim
vijf jaar later werd de molen voor f 4900,- verkocht aan de uit Gemert
afkomstige molenaar Cornelis Sol. 100 Deze moest zich daar wel voor in de
schulden steken.

Zoonlief Adrianus koos net als zijn vader voor het beroep van koren
molenaar en zal één van de drie knechten geweest zijn die bij C. Sol in de
molen werkten. In september 1898 nam hij de molen van zijn vader over
voor het bedrag van f 8500,_.101 Nog in dat zelfde jaar verkreeg A. Sol
vergunning voor de oprichting van een stoommachine in zijn windmolen.
Dit was in Breda de eerste en enige windmolen waarin stoomkracht geleide
lijk aan de windkracht verdrong. Hierdoor kon "Het Fortuin" blijven
concurreren met de opkomende meelfabrieken en viel hij rond de eeuwwis
seling niet aan leegstand en sloop ten offer, zoals met de molen "De
Vierwinden" in 1912 wel gebeurde. l02

Adrianus Sol had dan met de introduktie van de stoommachine een
goede weg ingeslagen, hij had daarbij wel zijn financiële grenzen over-
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5. De ingebouwde molen buiten bedrijf. Van rechts naar links: woonhuizen
uit 1907, magazijn uit 1908 en woonhuis uit 1908, 28 maart 1961.

Foto H. A. Hagen Gemeentearchief, Breda.

schreden. Daardoor moest hij na drie jaar de wind-stoomgraanmolen in
openbare veiling brengen. De Delftse korenmolenaar Jacob Petrus Bakke
ren kon zich wel de nodige financiële middelen verschaffen. Ook hij ging
met zijn tijd mee en installeerde in 1908 een zuiggasmotor ter vervanging
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van de oude stoommachine. In zijn korenmalerij werd van 's morgens 6 uur
tot 's avonds 9 uur gewerkt. Door huizenbouw rondom de molen in
1907/08 was die nieuwe motor een noodzakelijkheid geworden. De wind
molen kon niet langer meer functioneren. Vrij spoedig daarna zullen de
wieken verwijderd zijn. '03

Vanaf november 1911 werd de graanmalerij gedreven door de Bredase
meelhandelaar Eugène Reintjes van Veerssen. De werktijden veranderden:
in 1925 was de molen van 7 uur's morgens tot 7 uur's avonds in bedrijf. In
1943 werden de zaken overgedragen aan de graan- en meelhandel H. J.
Theeuwes uit Ulicoten. ,04 Na de overname van de graanmaalderij firma P.
van der Reijt te Princenhage per 1 januari 1958 door Theeuwes, concen
tl'eerde deze zijn bedrijf op de molen "De Hoop" aan de Liesboslaan. Met
die verhuizing kwam er een einde aan 350 jaar bedrijf in de molen "Het
Fortuin". In 1961 werd de Gemeente Breda opnieuw eigenaar van de molen
aan het Van Coothplein. Daarmee bleek het doodvonnis getekend: de stad
die de molen in 1612 liet bouwen, beval zijn sloop in 1985poS

II DE BEDRIJFSGEBOUWEN

Bij molens maakt men onderscheid tussen het gaande en het staande
werk. Het gaande werk is de installatie die het malen van een molen
mogelijk maakt. Het is een ingewikkelde werktuigbouwkundige construc
tie waarvoor een molenbouwer nodig was. Het staande werk was het
gebouw waar de werktuigen in stonden en dat in zijn vormgeving in hoge
mate bepaald werd door het gaande werk. Het kon op aanwijzingen van de
molenbouwer door een timmerman en metselaar worden uitgevoerd. In de
volgende paragrafen waarin de bouwen werking van de molen "Het
Fortuin" in zijn bouwfasen worden behandeld zal dit duidelijk worden. 106

Il.l De watermolen van 1612

N adat in 1611 het octrooi tot oprichting van een volmolen was verleend
en in Bergen op Zoom en Hoogstraten poolshoogte was genomen, kon het
stadsbestuur de bouw van een watermolen aanbesteden. Het liet zich
hierbij adviseren door een uit Schiedam gehaalde molenbouwer, Adriaen
Jorissen. Deze "meuientimmerman" voerde het gaande werk niet zelf uit,
dit werd door Henrick Wouters, meester-timmerman uit Lier, op 27
september 1611 aangenomen voor f 850,_.107

29

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



6. Situatie zuidzijde van de Vesting Breda door Christoffel Verhoff in 1665 in kaart gebracht, Copie 1666.
Algemeen Rijksarchief, Brussel.
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In april 1612 maakte Melchior Maes de Loeckre een aanvang met het
voorbereidende grondwerk. Het bestond uit het doorgraven van de stads
wal voor de molensluis, het graven van een gat op de plaats waar het
waterrad moest komen (de maalkom), alsmede het graven van een spuika
naal dat uitkwam in het "cleyn mercxken" een zijtak van de rivier de Mark.
Met eiken damwanden werd een en ander versterkt. 108 Er werd voor het
molenhuis niet geheid, het fundament werd ondersteund door 300 "mut
saert" of takkenbossen. Omdat de maalkom niet in hout, zoals eerst de
bedoeling was, maar in steen werd uitgevoerd, verminderde het stadsbe
stuur de aanneemsom van Henriek Wouters met! 100,_.109

7. Uitvergroting van afbeelding 6: om"eving volmolen. ..
1. Inundatiesluis, 2. SluIs De Meeseklst, 3. vofmolen met velblutterlJ·
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Voor het toezicht op de aanschaf van materialen trad de stadssmid Jan
Peeters van Gils op. Het hout bestemd voor het gaande werk kwam van
Henrick Wouters, al het overige houtwerk werd geleverd door de stads
timmerman Frans Cornelissen. Voor de bouw van het molenhuis werd
onder andere gebruik gemaakt van schoongemaakte oude stenen, die af
komstig waren van de oude Gampelse volmolen, het "oudt Heylichgeest
huys", het Stadserf en van "achter die Halle."lIO

De meester-metselaars Cornelis Lenaerts van Erffrente en Willem
Cornelissen van Hall, die het staande werk voor f 340-06-1 uitvoerden,
hadden voor de bouw van het molenhuis drie maanden nodig. Ter gelegen
heid van het leggen van de eerste steen kregen de metselaars van stadwege
twee tonnen bier. Helaas is de precieze datum waarop dit gebeurde niet
overgeleverd, maar de plechtigheid zal in de maand juni 1612 hebben
plaatsgevonden. l11 De stadstimmerman Frans Cornelissen kon daarop in
de maand augustus met zijn knechten en twee zagers de vloeren leggen, de
kozijnen stellen, de deuren en vensters hangen, de kap zetten en enkele
trappen maken. De kap werd gedekt met pannen die, ter voorkoming van
regendoorslag, met een mortel vermengd met dierlijk haar werden aange
smeerd. 112

Hoe zag dit molenhuis er nu uit? Mijn veronderstelling is dat aan
weerszijden van het waterrad een rechthoekig gebouw verrees: aan de
oostkant de watervolmolen (17 bij 10 m) en aan de westkant de paarden
volmolen (9 bij 7 m). Ze stonden beiden onder dezelfde kap, zodat het
waterrad overdekt stond opgesteld. Daardoor is het rad op oude prenten
ook niet afgebeeld. Deze constructie zou duiden op Zuidnederlandse
invloeden, wat hier zeer wel mogelijk is gezien de herkomst van de bou
wers. De vorm van het watermolengebouw en zijn afmetingen zullen niet
veel verschild hebben van de locale boerderijbouw. 113

Voor de aandrijving van het waterrad moest men het Markwater via de
vestinggracht door de vestwal heen leiden. Tot dit doel maakten de metse
laars een riool in de wal, ook wel heul of sluis genoemd, voor de lieve som
vanf 900-10-0. Deze molensluis was waarschijnlijk wel onderheid of met
houten funderingsplaten verstevigd en had een hoogte van zeven en een
halve voet (~2,4meter). De maalkom, waar het waterrad in moest komen,
stond in het verlengde van dit riool, had eveneens een hoogte van 7,5 voet
en was inclusief de zijmuren 9,5 stenen breed (~ 2,2 meter). De metselaars
ontvingen voor dit werk nog eens f 308-19-0. 114
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Als laatste grote werk volgde in september 1612 de bouw, door de
stadstimmerman, van een sluis "aen de Meesekist" in de dam die de
vestinggracht scheidde van de rivier de Mark. Aan de stadsarbeiders en
timmerlieden werden twee halve vaten bier uitgedeeld, "van dat zij het
getye vroegh ende laet gaede geslachen hebben omme te diepen, ende
neerstich ende oock buijten tijts gevrocht hebben int leggen van de sluise
genaemt de Meesekist."lls

De werking van de watermolen was nu als volgt: bij vloed zette de
molenaar de sluis "De Meesekist" open, waarop het bassin van de ooste
lijke vestinggracht volliep. Bij eb werd de sluis "De Meesekist" gesloten en
de molensluis opengezet door, met behulp van een windas, een schot op te
trekken. Vervolgens stroomde door het getijverschil het water uit de
vestinggracht door het riool onder tegen het waterrad aan, waardoor de
molen ging draaien. De watermolen was dus een getijdemolen met onder
slagrad: de snelheid van het uitstromende water leverde de energie waarop
de molen enkele uren per etmaal kon malen. Het waterrad bracht via de
wateras een kamrad in beweging. Dit kamrad draaide in een schijfloop of
ronsel aan de wentelas, waardoor die as ging draaien en door omwente
lingen met zijn nokken de stampers in beweging bracht. Deze stootten dan
op de lakens in de volkommen en het volproces kon beginnen. Een pomp
bij de volkommen zorgde voor de noodzakelijke watertoevoer en achter
het waterrad lag een brugje over de maalkom, waarop een windas met
spoelplank, die gebruikt werd om de lakens te spoelen in het woelige
water. 116 Zonder water kun je niet vollen, daarom werden volmolens vaak
door water aangedreven.

De paardenmolen was half zo groot als de watermolen, maar zag er
verder hetzelfde uit. Had men in een deel van de watermolen een woonhuis
voor de volder gemaakt, in de paardenmolen was een deel afgescheiden tot
paardenstal en een velkamer. Onder een afhang bij de paardenmolen
stonden enkele velkuipen en een fornuis. Verder waren er op het erf tien
kalkputten. Dit alles diende voor het bedrijf van de velbloters. Het gaande
werk van de paardenvolmolen bestond uit een groot horizontaal rad op een
standaard, dat werd voortbewogen door een paard, en dat op zijn beurt een
tuimelas met ronsel in beweging bracht. Hierdoor sloegen vier hamers in de
volkom. lll

In september 1612 was de stadsvolder al in de watermolen begonnen
met het vollen van lakens, terwijl de paardenmolen nog van een dak moest
worden voorzien. Bij een inspectie in november 1612, door een timmerman
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uit Luik, werden echter al gebreken geconstateerd. De hoge aanneem
sommen voor de waterstaatswerken en het gaande werk in verhouding tot
het staande werk, duiden erop dat het ingewikkelde projecten waren, die
veel vakmanschap vergden. De constructie van het waterrad moest door de
timmerman van het gaande werk zo worden uitgekiend dat er een optimale
watertoevoer was. Die timmerman, Henrick Wouters, werd nu uit Lier
opgehaald om het euvel te verhelpen, maar hij was daartoe niet in staat,
waarop het stadsbestuur Adriaen Jorissen wederom om advies vroeg. Van 8
tot 16 december 1612 logeerde deze molenbouwer uit Schiedam op stads
kosten in de herberg "De Son" van Mathijs Meijnaerts Haegen, om te
"reme~ieren de faulten van den nyeuwen volmolen."118

Dat hèt stadsbestuur in 1611 Adriaen Jorissen niet direct had gecon
tracteerd wekt bevreemding als we bedenken welke kosten met de bouw
gemoeid waren. We begrijpen dit nog minder als we zien dat hij in juli 1613
alsnog de opdracht kreeg om het gaande werk van de molen te veranderen
voor f 438,-. Daarnaast moest de stadstimmerman Frans Cornelissen
diverse extra waterstaatswerken uitvoeren, zoals een stortbed voor de
molensluis (teneinde ontgronding tegen te gaan door het schuureffect van
het water), alsmede het plaatsen van een schutting rondom het erf achter de
molen. Misschien had de stad zuinig willen zijn, maar kwam zij bedrogen
uit. De molen lag in verband met deze reparaties een maand stil, hetgeen
zeker in de beginfase nadelig geweest zal zijn. J J9

11.2 De windmolen van 1712 120

In de winter van 1711-1712 ving de molenbouwer, Moses Gijbens l21 uit
Leiden, aan met de bouw van de windmolen "op" de bestaande watervol
molen uit 1612. Op aanwijzingen van Gijbens verrichtten de stadsmetse
laars 122 sloopwerk en andere voorbereidingen. Voor de bovenbouw had
men een molen uit Leiden op het oog. Om zeker te weten dat die van nut
kon zijn, ging het stadsbestuur eerst een kijkje nemen bij de watermolen.
Het liet zich door Moses Gijbens overhalen om een houten, met rietge
dekte achtkante windmolen in Leiden aan te kopen. De Bredase molen
maker en meester-timmerman Jacob van Gilsl23 had al onderzocht of de
molen te Leiden nog sterk en goed was. Samen met de stadstimmerman
Marijnus van Gils werd hij er vervolgens op uitgestuurd om de windmolen
"voor soo geringe prijs als mogelijk is" te kopen van de eigenaar, ene Dirck
Overeijnder uit Leiderdorp.mA
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Op 4 mei 1712 kon de stadstimmerman aan het stadsbestuur rapporte
ren dat hij de molen voor f 606-6-0 had gekocht. Vrijwel direkt daarop
vertrok de Bredase meester-timmerman Barend van Doesburgh124 met zijn
knechten naar Leiden om de molen af te breken en transportklaar te
maken. Voor het afbreken waren twee maanden nodig en ter voorkoming
van diefstal van materialen was er van 25 mei tot 25 juni konstant een
nachtwaker aanwezig. Eind juli 1712 kwam de windmolen geladen op
schuiten in Breda aan. Toen was aan arbeidsloon en vracht nog eens
f 457,-uitgegeven.

Intussen waren de stadsmetselaars onder leiding van de molenbouwer
Gijbens bezig geweest met het graven van de bouwput en was zand aange
voerd en kalk opgeslagen in een apart gebouwd kalkhok. In de eerste week
van augustus 1712 werd een aanvang gemaakt met het fundament door het
heien van palen. Vervolgens waren ruim twee maanden lang dagelijks rond
de achttien metselaars en opperlieden, zes dagen per week, in de weer met
het opmetselen van de achtkante voet, waarop de houten windmolen met
stelling moest komen te staan. De stenen voet van de molen bevond zich in
het molenhuis van de watermolen, zodat de houten achtkant "op" de oude
watermolen leek te staall.

Timmerman Barend van Doesburgh was eind oktober 1712 zo ver
gevorderd met de houten bovenbouw dat de rietdekker zijn werk kon doen
en de kap erop gezet kon worden. De molenbaas en boekhouder J acob
FloOl"en had daarvoor riet in Puttershoek gekocht. Tijdens de winter van
1712-1713 werden de bomen op de wal gerooid, zodat de windmolen in zijn
windvang niet belemmerd zou kunnen worden. Bredase ambachtslui
gingen aan de slag om het gaande werk in de molen te installeren. De
meester-wieldraaier Gerrit Heckhuijsen 125 vervaardigde de pompen, ter
wijl zijn collega Willem van Waes 126 de levering had verkregen van al het
draaiwerk zoals staven, schijven, dollen, ronseis en kammen. Dat hij ook 40
rollen voor de kap en 40 korbelen voor de gebinten leverde, kan erop wijzen
dat de aangekochte windmolen niet zo sterk was als hij eruit had gezien.

Het zou hier te ver voeren om een volledige beschrijving te geven van
het gaande werk. De bestaande molenliteratuur biedt daarvoor voldoende
inzicht. Daarbij komt dat het moeilijk is uit te maken of de molen van 1712
afweek van gangbare constructies, want industriemolens hadden vaak een
eigen ingewikkeld systeem. De meester-smid Adriaan Pijnenburgh127 ver
zorgde het meeste ijzerwerk, maar voor de ijzeren velgen om de verschil
lende raderen werd de meester-wagenmaker Jan HOlswilders ingescha
keld. 128
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8. De wind- en watervolmolen met velblutterij in 1723. Links van de molen de Doelen van het
St. Joris Gilde. De "mole Leij" is de Kleine Mark.

Gemeentearchief l Breda,
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Nadat in februari 1713 het kruiwerk in orde was gemaakt konden de
wieken, in vakkringen de roeden genoemd, worden opgestoken. De zeil
maker J an Bor leverde vier molenzeilen en de wieldraaier Willem van Waes
maakte nog "pranstucken" voor de vang, dat is de rem op de wieken. Bij
magistraatsresolutie van 8 februari 1713 werd op aanraden van zowel
Jacobus Flooren, de molenbaas, als van de volder Cornelis Wagemans, het
maken van het houten komwerk in de volmolen gegund aan de vakbe
kwame Jacob van Gils. Begin mei 1713 was de gehele ombouw-operatie
klaar en kon de molenbouwer Moses Gijbens, die het eigenlijke installatie
werk had verricht, uitbetaald worden: f 2550,-. De timmerman Barend
van Doesburgh berekende slechtsf 371,- voor de opbouw, inclusief zijn
"drinckbier" van drie stuivers per dag.

De totale bouwkosten van de windmolen zijn door de manier van
boekhouden niet op de stuiver aan te geven. We vinden posten betreffende
de volmolen in de stadsrekeningen, verspreid over diverse hoofdstukken en
vaak nog verstopt in jaarrekeningen van bijvoorbeeld de stadsrnetselaar.
Daarnaast komen nog enkele bouwposten voor in de rekening van de
boekhouder van de volmolen. Een voorzichtige schatting van f 7565,
komt aardig in de buurt van de begroting die het stadsbestuur er voor had
gemaakt, namelijk f 7000,-.129

Het op elkaar aansluiten van het gaande werk van de windmolen op dat
van de watermolen en het in werking brengen van het volproces was een
ingewikkeld karwei. In mei 1713 was men nog volop bezig met "het
perfectioneren van de Volmolen". Mogen we de rekening van de boek
houder geloven dan werd er vanaf maart 1712 zoveel mogelijk doorgegaan
met het vollen van lakens. De omgebouwde molen kon nu zowel op
wind-als op water-kracht draaien. Daarom werd hij wel met een mooie term
Watervluchtmolen genoemdYo

De oude paardenmolen was buiten de verbouwing van 1712 gebleven
doordat hij steeds verpacht kon worden aan de velbloters. Nadrukkelijk
was nog bepaald dat in de nieuwe volmolen geen bakken voor de "velblut
terij" gezet mochten worden. De vanaf 1712 als "Schuur" en vanaf 1725 als
"huijsinge off Logie" van de velbloterij aangeduide bebouwing was niets
anders dan de voormalige paardenvolmolen, die nu blijkbaar niet veel meer
was dan een loods. In tegenstelling tot wat men zou verwachten werd de
paardenvolmolen door de velbloters niet gebruikt voor het vollen van
zeemleer. De werkzaamheden bestonden uit het laten rotten van de scha-

37

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)

Gooskens
Text Box



9. De achterkant van de gewezen oliemolen, met rechts het woonhuis van de scheepstimmerman en links het magazijn,
Aquarel begin 19de eeuw.

Stedelijk Museum, Breda.
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pevellen in de kalkputten, waarna die schoongemaakt werden en onthaard,
het zogenaamde velbloten. Vervolgens werden de vellen met traan gelooid
en verkreeg men zemenlappen. 131

II.3 De windmolen van 1728

Het waterrad, dat bij de verbouwing van 1712 nog een duidelijke
functie als krachtbron vervulde, werd in 1722 definitief als zodanig uitge
schakeld, maar was bij de verkoop in 1725 nog wel aanwezig. Dit kan men
opmaken uit de vermaning van de Domeinraad aan het Stadsbestuur. Deze
had in een advertentie gelezen dat de stad Breda haar water- en windvol
molen te koop aanbood; volgens de Raad kon het stadsbestuur alléén de
windmolen verkopen omdat het over het recht van het water "geen meester
meer was."132 In 1728 bleek dat het riool onder de wal door gedicht was. Of
het waterrad en de maalkom waren gesloopt werd niet vermeld, maar dat is
toch zeer waarschijnlijk. Het spuikanaal naar het Kleine Markje bleef
bestaan tot in de 19de eeuw.

De verbouw van de volmolen tot oliemolen door C. L. Montens in 1728
bestond, naast het inrichten van zaadkassen en een pakhuis, simpelweg uit
het ombouwen van het stampwerk voor het lakenvollen in een olieslag en
pers. Nieuw was de installatie van een kollergang, een steenbed met daarop
in een houten raam twee kantmolenstenen voor het fijnmalen van de zaden.
Het was een dubbele windoliemolen, hetgeen inhield dat er voor de voor
slag en de naslag aparte werktuigen waren. Het pakhuis bevond zich
mogelijk op de plaats in de molen waar voorheen de molenaar woonde,
want na 1728 horen we niets meer van een woning in de molen. Het overige
staande en gaande werk van de windmolen uit 1712 bleef onveranderd. 133

Daaraan kwam pas rond 1793 een einde toen, zoals reeds vermeld, de
volledige houten achtkante bovenbouw en het gaande werk gesloopt
werden, mogelijk als gevolg van oorlogsschade. Door een verklaring van
Leendert Lijten, "van Competenten ouderdom", weten we dat hij in maart
1794 uit "zeker Magazijn, Loots, of Schuure, annex den gesloopten Olij
molen aan dezer Stads Wal nabij de Artillerie Wagt" samen met Paulus
Brasselaars onderdelen van het gaande werk had opgehaald. 134 Uit zijn
opsomming komt duidelijk naar voren dat de oliemolen tot kort daarvoor
nog op de wind gemalen had.

De gemetselde onderbouw was in 1794 nog altijd hecht en sterk, zodat
de gewezen oliemolen kon worden verbouwd tot woonhuis, "voorsien van
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10. De situatie in 1824

Ligging v.h. perceel
op de kadastrale
minuut van 1824

Gemeente Breda.
Sectie A.
710 scheepstimmerwerf met woning
711 molen Het Fortuin
712 molenerf

Ses ruime soo boven als benede vertrekken." 135 Volgens een belastingregis
ter uit 1815 bevonden er zich op de begane grond en de drie verdiepingen in
totaal acht deuren en vensters, een situatie vergelijkbaar met de afbeel
dingen uit 1838. 136 Het huis met moestuin, zoals de molen "Het Fortuin"
in het kadaster omschreven staat, werd ook wel omschreven als "een
Gebouw, voorheen een Olijmolen geweest zijnde." In 1832, bij de aanvang
van het kadaster, was het grondplan van de watermolen uit 1612 nog af te
lezen uit de perceelsindeling. 137

Na de gesplitste verkoop van de windmolen en de velbloterij in 1728,
werd in de transportakte van de velbloterij bepaald dat de deur, die vanuit
de volmolen toegang gaf tot de velbloterij (later werd dat de deur uitko
mend op het erf), op verzoek van de eigenaar van de velbloterij door de
moleneigenaar dichtgemetseld moest worden. Het is daar blijkbaar nooit
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van gekomen, totdat bij contract van 2 juni 1806 door Huijbert Zijlmans,
eigenaar van het erf "De Velblutterij", het eigendomsrecht werd verkregen
van de westmuur van de oliemolen, waarin zich die deur bevond. Hierdoor
kon hij zijn woonhuis tegen de molen aanbouwen met de molenmuur als
zijmuur. 138 Naast zijn woning, die maar één deur en raam had, stichtte
Zijlmans op het schiereilandje zijn scheepstimmerwerf, genaamd "De Vel
blutterij", die een helling had "met lange en korte sleê ..., vast en los blok,
spil en boomen."139

UA De windmolen van 1838

Tegen het verzoek van Th. Laats om op de romp van de molen "Het
Fortuin" een windmolen te bouwen, maakte de scheepstimmerman Rei
nier van der Esch bezwaar. Zijn woning en werf lagen direct naast de molen,
op de plaats van de voormalige"Velblutterij." Hierdoor zouden de "gaan-

11. De voorkant van de gewezen oliemolen gezien vanaf de Wal, met links
het woonhuis van de scheepstimmerman. De te maken stelling voor de

korenmolen is aangegeven links van de romp. Pentekening bij Rekest R. van
der Esch, 1838.

Gemeentearchief, Breda.
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derij" of stelling van de nieuw te bouwen molen, alsmede de wieken, over
zijn huis komen en zodoende "op eene verre gaande wijze" inbreuk maken
op zijn eigendomsrecht. 140 Niet alleen vreesde Van der Esch dat zijn
onroerend goed in waarde zou verminderen, maar ook dat hij zou worden
blootgesteld aan"werkelijk levensgevaar. " Tevens zouden de schippers er
voor passen hun vaartuigen op zo'n gevaarlijke werf te laten repareren. Van
der Esch besloot zijn rekest met de opmerking, dat hij zijn huis en werf
gekocht had na de afbraak van de oliemolen en zeker niet zoveel kapitaal
zou hebben geïnvesteerd, indien hij geweten had dat de molen weer zou
worden opgericht.

De angst voor materiële schade en voor zijn persoonlijke veiligheid kon
door Th. Laats en de stadsarchitect weerlegd worden, mede op grond van
het feit dat de helling van de werf niet onmiddelijk aan de molen grensde.
Reden voor B. en W. om Gedeputeerde Staten gunstig te berichten. Men
durfde niet te treden in de kwestie van het eigendomsrecht. Hiermee gaven
B. en W. duidelijk te kennen het individueel belang van Van der Esch
ondergeschikt te achten aan het algemene belang, dat met de oprichting
van een korenmolen gediend moest zijn. 141

Voor Van der Esch was dit alles zeer onbevredigend. Hij richtte dan
ook, na de verlening van de vergunning in augustus 1838, een rekest aan de
Koning waarbij hij insinueerde dat het onderzoek niet correct was uitge
voerd. Maar bovenal kon het toch niet zo zijn, aldus stelde hij, dat "bij het
onderzoek de Commodo et Incommodo de belangen der burgers geheel
zouden moeten worden uit het oog verloren" en wel zo, dat zij hun recht
door middel van dure procedures moesten zien te halen. 142 Het stadsbe
stuur van Breda vond dat het volledig in de zin van het Koninklijk Besluit
van 31 januari 1824, betreffende de vergunning tot oprichting van fabrieken
en trafieken, had gehandeld. Ook op de onpartijdigheid van het onderzoek
viel niets af te dingen. 143 Of Van der Esch nog naar de rechter is gestapt valt
te betwijfelen; de kwestie vond een einde doordat molenaar Bruijnzeels
voor f 2000,- de scheepstimmerman uitkocht. 144

In oktober 1839 was het zover dat de "geheel nieuw opgebouwde
Graanmolen, met al het staand en loopend werk daaraan gehoorende" kon
gaan draaien. 145 Op de achtkante gemetselde voet uit 1712 was een kegel
vormige romp met stelling gebouwd. De stenen windmolen had een draai
bare kap met wieken, die buiten vanaf de stelling kon worden gekruid. Het
meer dan 22 meter hoge gevaarte torende hoog boven zijn omgeving uit,
hetgeen te zien is op de 19de-eeuwse foto' s die van de molen zijn gemaakt.
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De stelling lag op 12 meter.hoogte op de kunstig en vakkundig gemetselde
overgang van achtkant naar ronde romp. De molen was zo gebouwd dat hij,
net als de meeste gangbare types windkorenmolens, de beschikking had
over zeven zolders. '46 Om dit te bereiken had men in 1838 één verdieping
van de 18de-eeuwse voet gesloopt, hetgeen blijkt uit een vergelijking van
het beeldmateriaal uit de negentiende eeuw. 147

De windmolen had de beschikking over vier koppels stenen, waarvan er
één diende voor het malen van schors. Met die vier paar molenstenen
behoorde "Het Fortuin" tot de grotere korenmolens. '48 Samen met de in
1839 ingerichte molenaarswoning was het met recht een "kapitale" molen
geworden, de hypotheek van! 12.000,- geeft wat dat betreft een aardige
indicatie. In de periode 1839-1847 werd de woning uitgebreid met een
"Tuinkamer" en een "Koepel", beiden in de moestuin achter de molen.
Molenaar Bruijnzeels moet in goede doen geweest zijn en wilde dat op deze
manier kenbaar maken.

12. De molen Het Fortuin zonder wieken, wsl. i.v.m. winterrust. Links
van de molen de inundatiesluis, rechts Bastion de Noord en in het midden

op de achtergrond de Toren van de Grote Kerk. ca. 1865.

Foto Kannemans Gemeentearchief, Breda.
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De boedelbeschrijving van 1847 geeft ons een beeld van de inrichting
van de molenaarswoning. Zij bestond uit: 1. "eene beneden kamer met
twee ramen en eene glazen deur op den tuin uitziende", waarmee de
tuinkamer is bedoeld die was ingericht als eetkamer. 2. naast de gang
bevond zich "een kamertje met een raam op de tuin uitziende" ofwel de
ouderlijke slaapkamer. 3. vóór bevond zich "de huiskamer met twee ramen
op den wal uitziende" die als zitkamer diende. 4. "de Keuken" waarin naast
allerhande keukengerei ook de tuinbanken stonden. 5. "Op den zolder"
sliepen de kinderen in ledikanten en was het linnengoed opgeborgen. 6. "In
den kelder" tenslotte, had de molenaar zijn biervoorraad liggen.149 Naast
het voor de molenaffaire benodigde paard trof men ook nog een geit en een
varken aan, de eerste voor de melk en de tweede voor de slacht.

Jammer genoeg werd de molen zelf niet beschreven en in de latere
transportakten staat ook niet veel meer dan "Steenen Windgraanmolen,
genaamd het Fortuin", behoudens dan de opsomming van het gaande werk
bij de openbare verkoop van 1847. In een advertentie van die tijd werd de
molen aangeprezen "zoo om desselfs hechten bouw, als om de groote
ruimte en den voordeeligen stand" waardoor hij bijzonder geschikt was
"tot het daarstellen eener Stoom-machine." Ofschoon het stoomtijdperk
ook in Breda was begonnen, bleef "Het Fortuin" nog meer dan een halve
eeuw uitsluitend op windkracht draaien. 150

Door de bouw van de windmolen in 1839 had Bruijnzeels afgezien van
een hergebruik van de watermolen, zodat het spuikanaal geen functie meer
vervulde en dan ook in 1845 werd gedempt. De daarop volgende kanalisatie
van de rivier De Mark ter plaatse, in september 1848, sloot de periode van
de watermolen definitief af. lsl De voor Breda zo ingrijpende ontmanteling
van de Vesting had voor de molen "Het Fortuin" geen noemenswaardig
effect daar hij binnen de Vesting áchter de wal lag.

Bij de gescheiden verkoop van molen en molenaarswoning in de tweede
helft van de 19de-eeuw werden de keuken en de opgang naar de zolder van
het huis, die beiden een onderdeel vormden van de molen, bij de woning
getrokken. Op 19de-eeuwse foto's is deze situatie nog goed te zien, waarbij
we moeten bedenken dat deze twee onderdelen de bouwrestanten waren
van de watermolen uit 1612. 152 De toenmalige eigenaren waren wel zo slim
geweest te bepalen, dat de koper van de woning moest gedogen dat de
stelling van de molen boven zijn huis lag en dat de wieken te allen tijde vrij
over zijn huis mochten draaien!
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13. De molen in bedrijf, met links de vm. woning van de
scheepstimmerman. Voor tegen de molen aan een restant van de watermolen
uit 1612. Rechts de ambachtsschool uit 1886, en links op de foto de Mark,

eind 19de eeuw.
Gemeentearchief. Breda.

Nieuwe tijden braken aan toen de molenaar Adrianus Sol in oktober
1898 vergunning vroeg voor de oprichting van een stoommachine van 10
PK in de windmolen "Het Fortuin" aan het Van Coothplein, toen no.50.
De machine met een horizontale, steenkool gestookte ketel, werd geplaatst
op een gietijzeren fundatieplaat in een stenen gebouwtje achter de molen en
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14. Situatietekening bij het rekest van A. Sol voor het verkrijgen van een hinderwetsvergunning. In
de molen twee molenstenen die door de stoommachine in de machinekamer worden aangedreven,

1898.
Gemeentearchief. Breda.
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diende voor de aandrijving van twee molenstenen tot het malen van
graan. 153 De afgewerkte stoom werd afgevoerd middels een ijzeren schoor
steen, die een hoogte had van 10 meter. Deze hoogte werd door de
stadsarchitect als voorwaarde gesteld ter verkrijging van de vergunning. De
schoorsteen diende namelijk ver genoeg onder de houten gaanderij of
stelling te blijven, die zich op 12 meter hoogte bevond. Er waren geen
bezwaren van omwonenden tegen de oprichting binnengekomen, doch bij
gebleken hinder zouden nadere voorwaarden worden gesteld. Aldus was
een wind-stoom-graanmolen I54 ontstaan, die bij gebrek aan windkracht
kon overschakelen op stoomkracht.

N a tien jaar in bedrijf geweest te zijn, werd de stoommachine vanl 0 PK
in 1908 vervangen door een zuiggasniotor van 20 PK. Een ontwikkeling die
we bij meerdere molens in die tijd aantreffen. 155 Die vervanging was echter
noodzakelijk geworden doordat de molenaar J. P. Bakkeren in 1907, rechts
tegen de molen, een woonhuis met twee aparte bovenwoningen had laten
bouwen door de architecten P. A. Oomes en L. van der Pas. Dit is nu Van
Coothplein no.60, sinds 1961 bekend als de Doe-het-zelf winkel. De stel
ling werd hiervoor afgebroken en de wieken verwijderd. Om toch dezelfde
kapaciteit te behouden was er een grotere machine nodig. 156 Inmiddels
werd niet meer gesproken over "molen" maar over "korenmalerij", die
bestond uit drie koppel "zestiender steenen" aangedreven door de zuiggas
motor. 157

In dat zelfde jaar 1908 bouwde de aannemer A. A. J. M. Wiercx, op de
plaats van de voormalige molenaarswoning, voor zichzelf twee burgerhui
zen met bovenwoningen. Hij had achter deze huizen en de molen een
houtloods staan en een opslagplaats voor bouwmaterialen. Het zijn thans
de panden no.'s 64-66 op de hoek Van Coothplein-Markendaalseweg.
Bakkeren bouwde daarop een overkapping boven de doorgang naar de
molen en richtte dat in tot magazijn en paardenstal, nu Van Coothplein
no.62. De huidige ramen zijn er eerst in 1948 gekomen ter vervanging van
de luiken, toen van het pakhuis een bovenwoning werd gemaakt. 158

De ontwikkeling van de aandrijfkracht zette zich voort: in 1925 was de
zuiggasmotor verouderd en werd door de molenaar E. Reintjes van Veers
sen vergunning gevraagd tot inrichting van zijn maalderij met een ruwe
oliemotor van 20 PK, te leveren door de Motorenfabriek Deutz uit Rot
terdam. Dit keer tekenden verschillende omwonenden bezwaar aan; de
aannemer Wiercx en de gepensioneerde militairen P. H. A. Veuger en
H. J. H. Rous vreesden last te zullen ondervinden van de trillingen van de
motor. 159
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15. De enige bewaard gebleven bouwtekening die een volledig be;
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ft van de molen, December 1924. Gemeentearchief, Breda.
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De Directeur van Openbare Werken moest bij zijn onderzoek consta
teren dat de hinderlijke trillingen van de maalderij veroorzaakt werden
door het feit dat de aanliggende woningen met hun balklagen in de molen
romp rustten en dat de molenmuur als scheidingswand fungeerde. Deze
foutieve bouwwijze uit 1907/1908 was echter niet te veranderen. Máár met
de nieuwe motor zou de "toestand in geen enkel opzicht verslechten"
doordat de motor regelmatiger werkte en de maalinrichting verbeterd zou
worden. De vergunning kon moeilijk geweigerd worden en werd dan ook
verleend op 1 februari 1926, onder voorwaarde dat de motor op een
vrijstaand fundament kwam te staan en een schoorsteen kreeg van 12 meter
hoog.

T ot aan 1958 zijn er geen belangwekkende bouwaktiviteiten meer te
melden, daarna werd de molen buiten gebruik gesteld en trad het verval in
door gebrek aan onderhoud. Als gevolg van die leegstand werd de molen
"Het Fortuin" in de nacht van 25 op 26 juli 1985 een prooi der vlammen en
brandde hij volledig uit.

III. BESLUIT

De molen "Het Fortuin" kent een zeer complexe en interessante
bouwgeschiedenis. Hij werd in 1612 gebouwd als watervalmolen, met een
paardenmolen als hulpkracht. De waterkracht van de volmolen was af
komstig van de eb- en vloedbeweging die helemaal tot in Breda merkbaar
was. De watermolen was daardoor één van de meest oostelijk gelegen
getijde molens van Nederland. Problemen met de waterhuishouding rond
de vestinggrachten leidden er in 1712 toe dat de watermolen werd ver
sterkt met een windmolen. De uit Leiden afkomstige "Hollandse acht
kanter" werd boven op de watermolen geplaatst. Aldus ontstond een
watervluchtmolen, van welk type er in Nederland maar een tiental exem
plaren hebben bestaan. De molen kon toen zowel op water- als op wind
kracht malen.

De Bredase watervluchtmolen was echter geen lang leven beschoren,
vanaf 1718 maakte men alleen nog gebruik van de windkracht. Hierdoor
werd "Het Fortuin" een voorbeeld van een niet alledaagse vervanging van
water- door windkracht, want doorgaans was de wind wispelturiger dan
het stromende water. Het waterrad raakte in verval en verdween uiteinde
lijk, mogelijk pas rond 1838. De windmolen, sinds 1728 een oliemolen,
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1612

1. Watervolmolen
=== (5 kapgebinten)
a molen
b-woonhuis

5 \
\

2. paardenmolen
=== (2 kapgebinten)
a - molen
b - stal + velkamer

3. riool
4. stadswal
5. spuikanaal
6. rivier de Mark

1712

1. Water-vluchtmolen
a molen
b - woonhuis

2. paardenmolen
a - molen
b - stal +velkamer

/ 5
3. riool
4. stadswal
5. spuikanaal
6. rivier de Mark

1838

1. Wind-korenstellingmolen

2. Molenaarswoning
a - huis
b - schuur

3.
4. stadswal
5. vm. spuikanaal
6. rivier de Mark

16. De omwikkeling van de Molen Het Fortuin.
H. Muntjewerff.
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werd op het eind van de 18de-eeuw buiten bedrijf gesteld; de houten
bovenbouw verdween en van de stenen voet werd een woonhuis gemaakt.
Dit werd in 1838 omgebouwd tot een stellingkorenmolen, waarmee weer
betere tijden aanbraken. Doordat de stenen romp boven op de stenen voet
van 1712 werd gemetseld, kreeg de molen "Het Fortuin" zijn karakteris
tieke vormgeving.

In 1898 raakte de molen in de ban van de voortschrijdende industria
lisatie door de plaatsing van een stoommachine. De enige "stoom-wind
korenmolen" die Breda ooit gekend heeft, werd in de jaren 1907-1908 door
huizen en een magazijn ingebouwd en verloor toen zijn wieken. Zuiggas
en later oliemotor moesten de benodigde PK's leveren. Tot 1958 bleef de
molen "Het Fortuin" in bedrijf als graanmaalderij. Van de voornaamste
bouwfasen zijn de sporen nog zichtbaar aanwezig. Rechthoek, achtkant
en ronde romp, alsmede de machines, hebben allen hun stempel gedrukt
op het molenbeeld dat nog in 1985 het Van Coothplein sierde.

Het valt te betreuren dat de restauratieplannen uit de Tweede Wereld
oorlog in 1946 geen doorgang konden vinden door geldgebrek bij de
Rijksoverheid, die zelf alle zeilen moest bijzetten voor het herstel van de
door oorlogsgeweld verwoeste monumenten. Onder de bezielende leiding
van F. van Rijckevorssel, bestuurslid van de Vereniging De Hollandsche
Molen, wilde men in 1945 van de molen een monument maken, ter ere van
de gevallen Polen. Door verhoging van de molenromp zou de molen weer
wind kunnen vangen en dan, in de ogen van Van Rijckevorssel, "de
mooiste molen van Noord-Brabant" zijn. 160 De restauratieplannen gingen
echter de ijskast in, zoals het heet in afwachting van betere tijden.

Hoe triest het kan verlopen bleek uiteindelijk in 1985. Sloop van deze
laatste Bredase stadsmolen lijkt nu, in oktober 1985, niet langer tegen te
houden. Omdat "Breda", lees: bestuur én burgers, niet die verbeeldings
kracht en behoudsijver konden opbrengen die voor het behoud van een
dergelijk monument van bedrijf en techniek nodig zijn, zal definitief een
belangrijk stuk onvervangbaar cultuur-historisch en industriëel erfgoed
verloren gaan. 161

"Een stille molen maalt geen meel"

(Zonder arbeid bereikt men niets)
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BIJLAGE I

Tabel I: Rekening van de Volmolen 1612-1615
(1) (2)

Boekjaar: 1612 1613 1614 1615

Produktie
lakens 90 1

/ 3 238 % 257 287
lijsten 12 /2 28 37 /2 33 1/2
baaien 1% 4%
saaIen 9
vellenbloten 1500
lakens verbeterd 4
extra lijsten 3 /2

Bruto-inkomsten
= volloon

lakens (à 50 st) f 225-16-2 f 596-17-2 f 642-10-0 f 717-10-0

lijsten (à 25 st) 15-12-2 35- 0-0 46-17-2 41-17-2
ovengen 7-03-0 16-09-2

247-12-0 631-17-2 705-07-2 759-07-2

Uitgaven
Stukloon
lakens (à 15 st) 67-15-0 179-01-1 192-15-0 215-05-0
lijsten (à 10 st) 6-05-0 14- 0-0 18-15-0 16-15-0
ovengen - - - -

Arbeid: 74- 0-0 193-01-1 211-10-0 232- 0-0
Grondstoffen:

f 235-0-0) ? ? ? ?

Netto inkomsten
lakens 158-01-2 417-16-1 449-15-0 502-05-0
lijsten 9-07-2 21-06-0 28-02-2 25-02-2
baaien 1-04-0 3-16-0
saaIen 1-02-0
vellenbloten 11-12-2
lakens verbeterd 4-10-0
extra lijsten 0-29-0

Som post Volmolen: f 174-12-0 f 438-16-1 f 494-08-0 f 527-07-2

Bron: Stadsrekeningen over de jaren 1612 t/m 1615
opm. de cursiefgedrukte cijfers zijn de brongetallen, de rest is geëextrapoleerd om een
leesbaar overzicht te verkrijgen.

(1) - 6 maanden
(2) 11 maanden
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Tabel II: Rekening van de Volmolen 1715

Produktie
lakens 248 Y4

Bruto inkomsten
= vol/aan

lakens (à 45 st.) f 530-13-8
intevorderen 144- 7-8

ontvangen 386-06-0

Uitgaven
Stukloon (à 6 st.) 74-11-0
Gagie 260- 0-0

arbeid: 334-11-0
Grondstoffen, e.a.: 235-19-0

570-10-0

Netto inkomsten
lakens 184- 4-0 - (negatief!)
invordering 144- 7-8

restant r 39,16-12 - (negatief!)

Bron: Bijlagen Stadsrekening 1715.

Zie voor nadere verklaring Bijlage Il.
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BIJLAGE II

Rekening van de Stads-volmolen over 1 jan. 1715 - 31 dec. 1715.

Gepresenteerd door Reijnier van Ercol11, boekhouder van de stadsvol
molen, én afgehoord 27 juni 1717.(1)

Ontvangsten:

1. "van het sloth der voorgaende Reeckeninge"
2. "ontvangen wegens 't vollen van lakenen"

som

PM(1)

f 386-6-0

f 386-6-0

Uitgaven:

1. "aen 't sloth der voorgaende Reeckenn." PM(3)
2. "Uijtgeeff tegens den voors. ontfangst", zijnde "gagie"

plus "volloon" van de volder f 334-11-0
3. "Alderhande uijtgeeff",

voor reparaties, leverantiën en adm. kosten f 235-19-0

som f 570-10-0

Nog te goed: f 184-04-0

," GAB, Afd. I-I, B.82: Bijlage Stadsrekening 1715.
", P.M. = nog te ontvangen: f 271-11-0
<" P.M. = meer uitgegeven: f 298-13-0

Slot rek. 1712-1714 neg. f 27-2-0

Zie GAB, H. 1998 Rekening van de volmolen 1712-1714.
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Specificatie van post 2 ontvangsten (1)

2. "ontvangen wegens 't vollen van lakenen" f 386-6-0.

I Fabrikant/koopman Plaats(S) I ontvangen(7) aantal 1/4

lakens

Migiel van Oekel voor
reekenn. van Van Dijk tot Enen 10- 0-0 8
Migiel van Lokeren 1- 2-0 1
Jan van Dal Tilburg 89- 0-0 89
Johan Biekens (2) Breda 69- 6-0 69
Joannis de Wijse Breda 32-17-8 32
den rendant (3) Breda 12-12-0 12
Adriaan Jan Mutschaarts (2) Tilburg 10- 2-0 10
Peeter Hoosemans Tilburg 31- 0-0 31
Jan Heijliger KooIen 2- 5-0 2
Jan Jansen de Beer (4) 45- 0-0 45
stockhouder Stuerman (5) Breda 1- 8-12 4
Willem Pieter Mutschaarts 4- 9-0 4
Gijsbert Verscl1Ueren 3- 0-0 3
Jan van Heijst 2- 0-0 2
Jan Cornelis Donders Tilburg 6- 0-0 6
Gijsbert van den Hoven Breda 28- 0-0 28
Jan Nouwens 12- 0-0 12
Cornelis Melis (4) Tilburg 11- 5-0 11
Denijs van Tulder Tilburg 5- 0-0 4
Robbert de Beer (2) 3- 7-0 3
komende van koopluijden de-
welke niet bekendt hebben
willen wesen 7- 0-0 7
Pieter van Balen 6-13-0 6
Pieter van Bavel (4) 14- 7-0 14
Lauwerens van Balen 4- 4-0 4
Jan Adriaan Segers 6- 0-0 6
Jan Pieter van den Hout 2- 0-0 2
N. van der Silver voor
reekenn. van Adriaan Beijaart 2- 5-0 2
Francis Hulshout (2) Breda 4-10-0 4
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Fabrikant/koopman plaats ontvangen aantal 14
lakens

Gooijaars Beekers Tilburg / 3- 0-0 3
Cornelis Coolen (6) PM 1
Pieter van Helvoets 1- 2-0 1
Dirk Corn. van Grevenbrouck 6- 6-0 6
Pieter Jan Donders 2- 0-0 2
Cornelis Hendriks 16-17-8 16
Cornelis Verheijden Tilburg 4- 0-0 4
Cornelis Hestelmans 1- 2-0 1
Francis van den Bruel Tilburg 4- 0-0 4
Jan Joost Kusters 1- 2-0 1
Jan Jansen de Jong Tilburg 3- 0-0 3
Hendrik van der Hoeven Breda 2- 0-0 2
Huijbert Adriaan ülix 2- 0-0 2
Cornelis Segers 2- 2-0 2
Adriaan Smolders 1- 2-0 1
Cornelis Kouwenberg (2) Breda 10- 5-0 10
Christiaan Aerts Breda 8- 8-0 8
Cornelis Wittebol 2- 0-0 2
Cornelis van der Logt 4- 0-0 4
Adriaan Endekens 2- 0-0 2
Jan Gerits Verbunt 1- 2-0 1
Pieter Daams Tilburg 2- 5-0 2
Gijsbert van Gorp 3- 7-0 3

Totaal /530-13-8 502

A anlekeningen:

I GAB, Afd. 1-1, Bijlage Stadsrekening 1715 (B.82)
1 " ... is schuldig wegens 't voJlen van lakenen in desen jare 171 5 gedaen (...) dan alsoo bij den

rendant (niet tegenstaande verscheijde minnelijke aanmaningen daerom gedaan is) niets
heeft konnen bekommen soo dient 't selve tot narigt en voor Memorie"; in marge: "zij
ingevordert".

3 den rendant = de boekhouder Reijnier van Ercom.
4 vgl 2, een gedeelte is ontvangen en de rest moest worden ingevorderd.
5 "uijt den insolventen boedel van Lauwerens Kaa, voor de som van! 4-6-0 verschuldigt over

1715".
"verschuldigd! 1-2-0, "dog also den selven doot is ende desselfs boedel insolvent, soo

endaarvan niet te bekomen".
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7 Tarief: een halflaken! 2-5-0, een kwart laken! 1-2-0, doch is' voor een half laken meestal niet
meer dan! 2-0-0 ontvangen, en voor een kwart laken niet meer dan f 1-0-0.

S Voorzover bekend uit de rekeningen en notariële akten. Zo te zien aan de namen zijn toch de
meesten Tilburgse lakenfabrikanten en/of kooplui.

Specificatie van post 2 uitgaven (1)

2. "Uijtgeeff tegens den voors. omfangst",
betaalt aan Cornelis Wagemans stads-volder.

f 334-11-0.

Jaar, Maand Uitgave "gagie" (2) stukloon (3) Produktie (4)

aan arbeid (1)

1715, januari f 28-15-0 f 22-0-0 f 6-15-0 45
, februari 30-11-0 22-0-0 8-11-0 57
, maart 28- 9-0 22-0-0 6- 9-0 43
, april 29- 1-0 22-0-0 7- 1-0 47
,luel 27-14-0 22-0-0 5-14-0 38
, Jum 27- 2-0 22-0-0 5- 2-0 34
, juli 29- 4-0 22-0-0 7- 4-0 48
, augustus 28- 6-0 22-0-0 6- 6-0 42
, september 28- 9-0 22-0-0 6- 9-0 43
, oktober 28-15-0 22-0-0 6-15-0 45
, november 27-17-0 22-0-0 5-17-0 39
, december 20- 8-0 18-0-0 2- 8-0 16

1715 f 334-11-0 f 260-0-0 f 74-11-0 497 kwarten

Aantekeningen:

I Brongetallen: GAB, Afd. 1-1, Bijlage Stadsrekening 1715 (B.82).
'geëxtrapoleerd m.b.v. " ... ende sijne gagie sjaars tot twee hondert en sestigh guldens

gerekent e1ff maanden ijder tot 22 gl. ende de twaalffde maant a 18 gis ..."
3 geëxtrapoleerd m.b.v. " ... mitsgrs sijn volloon sijnde van ijder luHf laken ses en van een

quart laken drij strs per stuck ..."
4 geëxtrapoleerd m.b.v. Produktie in kwart lakens, berekend naar het stukloon: één kwart

laken = 3 stuivers.
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AANTEKENINGEN

Gebruikte afkortingen:

ARA Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage
ND Archief Nassause Domeinraad, inventaris Hingman
R v St Archief Raad van State

GAB Gemeentearchief Breda
H Oud-stadsarchief, inventaris Hingman
N Notarieel archief
R Rechterlijk archief

Kadaster Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, kantoor Breda
OW Openbare Werken

ABW Archief Bouw- en Woningtoezicht

I Vgl. Bredasche Courant 7 juni 1947: 'Molentjes in en om Oud-Breda'. Zie verder de
Hallema-bibliografie samengesteld door J. van Haastert, GAB.

1 K. A. H. W. Leenders, 'De molens in en om het land van Breda' Dl. I, in: Jaarboek De
Oranjeboom XXIX (1976) 107-146 én Dl. Il, in:Jaarboek De Oranjeboom XXXI (1978)
94-121.

J Geraadpleegde literatuur over volmolens:
- P. van Gorp, 'Over vollen en volmolens: een industriële revolutie in de vroege middel
eeuwen' Dl. I, in: Brabants Heem 31 (1979) 66-78; Dl. 11, in: Brabants Heem 31 (1979)
118-128; Dl. lIl, in: Brabants Heem 31 (1979) 142-160.

N. W. Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie. IJ. De Nieuwe Tijd
(zestiende tot achttiende eeuw), Dl. I en Il Cs-Gravenhage 1939).
Zie voor literatuur over molens in het algemeen:
- P. Nijhof, Molenbibliografie (Zutphen 1982). Een uitgave onder auspiciën van de
Vereniging "De Hollandsche Molen".

4 GAB, H.ll, fol. 226; Thomas Ernst van Goor, Beschrijving der Stadten Lande van Breda
Cs-Gravenhage, 1744), 55; V. Gorp, 'Over vollen en volmolens', I, 76-78.

5 GAB, Stadsrekening 1581; Inventaris Hingman (1884), 68: "Brieven aan de Heer van
Breda". Leenders, 'Molens', 1,114 sl?reekt het vermoeden uit dat de Gampelvolmolen
rond 1500 gebouwd werd. Hij verwijst daarbij naar GAB, HAlSe. We weten van Van
Gorp, 'Over vollen en volmolens', III dat (Oost-)Noord-Brabant lange tijd maar één
volmolen heeft gehad, namelijk die te Herlaar (1340) waar in 1560 OOK Bredase lakens
werden gevold! De belangrijke watervolmolen te Wolfswinkel (1620) was de tweede
volmolen volgens Van Gorp. Vooral op grond van het door Leenders geraadpleegde
document komen de Bredase archiefonderzoekers J. Ch. Marijnissen en W. J van aer
Voort tot de conclusie dat de Gampelse volmolen in ieder geval na 1534 is gebouwd en
waarschijnlijk pas rond 1563, toen Ruyssenaers' watermolen werd afgebroken. Desalniet
temin rijst op grond van andere, door Karel Leenders' verzamelde bronnen, het ver
moeden dat er al vanaf de late Middeleeuwen te Breda een volmolen is geweest. Zorgvul
dig en diepgaand onderzoek is nodig om hierin duidelijkheid te verkrijgen. In ieder geval
is het duiaeliik dat West-Brabant op dit gebied wel degelijk meetelde.

6 GAB, H. 11, lol. 226v; Stadsrekening 1612, fol. 207, 210; Leenders, 'Molens', Il, 95-96 en
112-115. Van het verleende octrOOI bestaan alleen kopiëen, naast die van 1611 in de
notulen van de Magistraat (H.ll) zijn dat de volgende twee authentieke kopiëen:
- GAB, Afd. IV-I, Collectie Havermans inv.no. 13, akte 55.
- ARA, Ie Afd., N.D. 1012 (verwijst door naar N.D. 1069). Beide laatsten bevatten de
foutieve datum van 1612! Te verklaren uit een verschrijving en 'elff' naar 'Twelff'?

7 GAB, Stadsrekening 1612, fol. 202: Meliszn kreeg een schadevergoeding van f 22,-; fol.
30v: Wede Barbara Henrick Kegelers. Het rentepercentage was: "tegen den penning
zesthien" = 6'/4%' Normaal bedroeg de rente 3,5%!
V. Gorp, 'Over vollen en volmolens', I, 71.

" Vgl. Posthumus, Leidsche lakennijverheid, 360,504,665. Volgens Posthumus bedroegen
de bouwkosten in 1616 te Leiden! 2000,-. Een voorzichtige schatting van de Bredase
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bouwkosten komt uit op meer danf 4000,-! Breda kon zich geen beter iniddel kiezen ter
stimulatie van de lakennijverheid. Daarbij kwam dat Tilburg eerst in 1652 een volmolen
bezat. De hausse in de bouw van volmolens in Midden en Oost-Brabant voltrok zich rond
het midden van de 17deeeuw. Vgl. V. Gorp, 'Over vollen en volmolens', III, 146, 150. De
Ibbrugse molen vertoond een opvallende parallelle ontwikkeling aan "Het Fortuin": in
1608 omgebouwd tot volmolen en in 1737 voorstel tot verbouw als watervluchtmolen.
Zie: K. Laureijsse, Molens van Hoogstraten (Brecht 1934), 80 e.v.

9 Zie voor de velbloters § 1.3 en voor de bedrijfsgebouwen hfdst. II.
saai = stof geweven van kamwol, d.w.z. lange inlandse wol die werd gekamd.
laken = stof geweven van kaardwol, d.w.z. kortharige buitenlandse wol die werd gekaard
(met kaardebollen).
Vgl. Posthumus, Leidsche lakennijverheid, 225-226,246-247,663 en Leenders, 'Molens', I,
113.

10 GAB, Stadsrekeningen 1612-1615 en 1712-1718: post volmolen.
11 GAB, Stadsrekening 1669: voor ieder ton geleverde traan door de stad moesten de

velbloters f 10,- betalen.
12 GAB, Stadsrekeningen 1624-1626.
11 GAB, Stadsrekening 1635.
14 GAB, Stadsrekening 1638; H.14, fol. 70v: "Alsoo den volmolen ende peerdemolen van

deese stadt in seer quaden staet ende t' eenenmael onbequam bevonden sijn ... gereso
lueert het nootmerckelijcst van deselve molens op haere costen te sullen doen repareren".
Zie verder § pachters.

15 GAB, Stadsrekening 1629; H.29, fol.ll; H.2017c: in 1643 werd na taxatie het waterrad op
stadskosten "in goeden standt en weer gangbaer gemaect". Nog niet alle rekeningen,
notulen en contracten zijn hierop onderzocht.

16 GAB, H.29, fo1.47; H.30, fol.8, 9v; Stadsrekeningen 1668-1670.
17 Leenders, 'Molens', I, 114, 130: ARA, Ie Afd., N.D. 1024. GAB, Stadsrekening 1636.
18 Leenders, 'Molens', I, 115. ARA, Kaartenafd., inventaris VTH no. 3147. GAB, Stadsre-

kening 1681; H.31, foI.277; H.23, fol.13. Zie ook v. Goor, Beschrijving 48-50.
19 GAB, H.33, fol.124, 164.
20 GAB, H.23, fol.12v-13: de rekening bestond uit de posten:

- huis en erf van de volmolen; putten van de velbloterij f 2.500,-
- inkomstenderving velbloterij en lakendraperie àf 500,-/jaar f 12.000,-

achterwege gebleven pachtoybrengst àf 400,-ljaar, over tien jaar f 4.000,-
- reparatiekosten volmolen: J 2000,- voor rekening van de stad PM

]i ARA, Ie Afd., RvSt inv.no. 119, GAB H.33, fol.170: de commissieleden waren Stad
houder Johan van Goor, Consul Issac en Schepen Bernagie. Zie over stuwpeilkwesties in
het algemeen P. Nijhof, Watermolens in Nederland (Zwolle, 1982),64 e.v.

21 GAB, H.33, fol.174v; H.23, fol.15.
2J Vgl Nijhof, Watermolens, 12-13: voorbeeld Bergen op Zoom, hier moest de watermolen

grotere zekerheid verschaffen!
24 ARA, Ie Afd., N.D. 1012, fol. 334-335: tegen betaling vanf 25,- per jaar aan recognitie

voor de wind.
25 Leenders, 'Molens', I, 115 geeft aan dat het verdwijnen van de watermolens drie oorzaken

had: 1. dichtslibben van de rivier de Mark, 2. verzanding van de vestinggrachten, 3.
ongehinderde doorvaart der turfschepen.
Zie hfdst. bedrijfsgebouwen.

26 GAB, H.37, fol.192; Stadsrekening 1715, fol.99v:
- Adriana van Hal, weduwe Silvester Jacobs, verbandbrief 2 juni 1712 f 1.000,-
idem f 1.000,-
- Juffr. Anna Maria de Beer, verbandbrief 2 mei 1712 f 1.000,-

Cornelia de Beer, weduwe Commer Melisse, verbandbrief 5 juli 1712 f 2.000,-
idem, verbandbrief 21 juli 1712 f 1.000,-
Totaal f 6.000,-
allen à 4% rente, m.a.w. jaarlijkse rentelast: f 240,-
F. A. Brekelmans, 'De Bredase stadsfinanciën in de achttiende eeuw', in: Jaarboek De
Oranjeboom XXVII (1974) 124, 132.
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27 GAB, Stadsrekening 1711; H.37, fol.60v, 69v, 140. ARA, Kaartenafd., inventaris VTH
no. 3150.

" GAB, H.37, fo1.151, 154v: er wordt gesproken over "werkmeesters uit Leiden". Niet
zeker is wie hiermee bedoeld kunnen zIjn. Oe mr. molenbouwer Mosis Gijbens en de mr.
volder Cornelis \Y!agemans kwamen beiden uit Leiden. Oe volder werd 24 december 1711
aangesteld: GAB, H.37, fol.173v. Blijkens een notariële akte (GAB, N.572, foU03 d.d. 25
december 1711) was Gijbens toen ook al in Breda.

29 GAB, H.37, fo1.254; H.38, fo1.99.
JO GAB, H.38, fo1.206v. Zie mbt de stadsfinanciën Brekelmans, 'Stadsfinanciën', 126, 128.
31 GAB, Stadsrekeningen 1712-1718; HAO, fol.6v, 12v, 17v, 19v, 34v. Zie ook § pachter.
J2 Vgl. W. J, van der Voort, 'De Grote Watermolen te Breda', in: Engelbrecht van Nassau,

kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda (1984) no.3, 41-45; no A, 39-41; (1985)
no.l, 35-37; no.3, 45-49. Zie voor het conflict tussen de watermolenbeheerders en de
pachters: Leenders, 'Molens', I, 115, 120; ARA, Ie Afd., N.O. 1024, fol.SOS, 507; GAB,
H. 268, foU07: Ordonnantie Oomeinraad d.d. 12 sertember 1718. Zie voor de subsidie:
GAB, HAO, fol.161v. ARA, le Afd., N.O. 1081, fo .421; Brekelmans, 'Stadsfinanciën',
129 en noot 14.

J3 Zie § pachter. GAB, H.41, foUl, 56, 66v. Het Liggend Hert kon wel verkocht worden in
1721: Brekelmans, 'Stadsfinanciën', 147-noot 52.

34 GAB, H.41, fo1.176, 237 (le citaat), 250, 252, 261rv, 270, 272 (2e citaat), 273v.
.)5 GAB, HAl, fol.293, 302v, 304v; Stadsrekening 1722, fo1.45.
36 GAB, H.43, fol. 76v, 94v, 98v; H.25, fol.l06v; R. Breda 582, fol.68v vestbrief d.d. 14 mei

1725. Brekelmans, 'Stadsfinanciën' , 147-noot 52.
]7 Zie Staat: Pachters van de volmolen 1612-1725. Vgl § beleid en beheer: doel van de

oprichting, ondersteuning volders en lakennijverheid, waargemaakt.
38 GAB, H.22, fol.51; H.15, fo1.90; Stadsrekeningen 1666-1670.
39 GAB, H.2018-contracten van 1622, 1641: "met den ouden loon". Zie Leenders, 'Molens',

Il, 97-99. Vergelijking van de pachtcontracten kan meer informatie opleveren over de
lakennijverheid! Zie ook § volder en moleneconomie.

'0 GAB, H.2018-contract van 1616: borgen (...) van Wesel en Claes Petersz. wollewevers;
N.70, fol.5v d.d.Smei 1616: overeenkomst met Bredase wolwevers Hendrick Willems en
Reinier Vaart: H.12, fo1.94.

41 Vgl § beleid en beheer. Louis Saulmon werd op 1 januari 1617 ingeschreven als poorter
van Breda (GAB, H.703, foU92). Hij komt in de archiefstukken ook voor onder de naam
Sijmon of joulman. De plannen van 1619-1622, waarvan Leenders, 'Molens', I, 136
melding maakt, kunnen aan Saulmon welhaast niet voorbij zijn gegaan.
GAB, H.14, fol.67v, 70v, 130v; Stadsrekening 1638.

., GAB, "Deduktie Domeinraad 1773",111; H.14, fol.DO; H.20, fol.1; Stadsrekeningen
1638-1640.

41 GAB, Stadsrekeningen 1641-1643, zie voor het restant pacht de Stadsrekening 1647,
foU3 en verder de rekeningen t/m 1654. Zie over een geschil in 1623 tussen het wolwevers
ambacht en Andries Cornelissen betreffende de uitoefening van dit ambacht door laatst
genoemde: GAB, HA29-i;.

H Leenders, 'Molens' J, 136; ARA, le Afd., N.O. 1012, fo1.256-259.
45 GAB, H.30, fol.86v, 123.
46 GAB, HAO, fol.19v, 47, 203v, 238v, 269, 272v; Stadsrekeningen 1719-1720 (niets ont

vangen); HAl, fo1.64, 103v; Stadsrekening 1721, fol.47v d.d. 29 april 1721 ontvangen
f 100,- wegens de executie. Rijksarchief 's-Hertogenbosch, Raad van Brabant, Indices
civiele vonl11ssen no. 9534.
Er doet zich nog een naamsverwarring voor. In de notulen van 1718 werd de pachter
Adriaan Coolen genoemd, maar daarna spreekt men steeds over jan Coolen. In het
poorterboek (GAB, H.705, 7 juni 1717) staat: "Johannes Coolen oud 62 jaren geb. van
Tilburgh IS borger geworden, heeffd eet gedaan 111 handen van den wel Ed. here Stat
houder Pieter van Bernagie met remissie van alles". Ik houd het er voorlopig op dat
Adriaan, die al in Breda woonde, een zoon was van Jan, de eigenlijke pachter.

47 Posthumus, Leidsche lakennijverheid, 289,504,506,512,519,663-669. V. Gorp, 'Over
vollen en volmolens', Il, 118. Vgl. Leenders, 'Molens', II, 99. GAB, Stadsrekeningen
1612-1615 en 1712-1718.
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vindplaats
Stadsrekeningen, post volmolen.
H.1998, Rekening van de volmolen
Bijlagen stadsrekeningen.

48 Volgens Posthumus, Leidsche lakermijverheid, 248-249, 732, was het niet duidelijk in
hoeverre de volder de lakens op het raam sloeg. In Breda lijkt dit wel gebeurd te zijn: de
volder Casper Janssen was lakenbereider. Nader onderzoek is geboden! GAB, R. Breda
582, fo1.68v-69 (1725).

49 GAB, Stadsrekening 1612, f01.182, 215v.
so Over familie Bogaerts: GAB, N.70, fol.55 d.d. 3 nov. 1617; Trouwboek Schepenbank

R.1104A, f01.139v; Begraafboeken Grote Kerk: "Geerit in de Volmolen" 10-12-1620, id.
"vrouw van Geerit Bogaerts" 25-3-1619, id. "Geerit MerClIS volder" 10-12-1621 (begra
ven in de kerk, er werd X Rgls Il st. voor betaald, d.w.z. middenklasse). - GAB,
Stadsrekeningen 1615, 1618, 1624; H.2018, contract 1618.

51 GAB, Stadsrekeningen 1629, 1632, 1635-1636.
S2 GAB, H.704, fo1.40, 41; Stadsrekening 1638 post Poorterijen. De poortersboeken en de

stadsrekeningen spreken wat dit betreft boekdelen.
S] GAB, Pondboek, no. 1039; Stadsrekening 1653.
S4 GAB, Pondboek, no. 1039. V. Gorp, 'Over vollen en volmolens', lIl, 146: Peter Colen

was van 1656-1662 volder op de volmolen te Vrangh (Tilburg).
5\ GAB, H.37, f01.173v; Poorterboek H.705; er zijn geen notanële akten van Wagemans

gevonden; Posthumus, Bronnen Leidsche lakennijverheid, VI, 325-332. Cornelis Wage
mans werd op 9 oktober 1660 te Weert gedoopt en huwde in 1685 te Leiden. Hij had acht
kinderen, waarvan er één, Gerrit, in 1717 in de Grote Kerk te Breda in het huwelijk trad.
Van Cornelis en zijn vrouw zijn na 1711 in Leiden geen sporen meer gevonden. Het thans
nog te Leiden woonachtige geslacht Wagemans stamt af van zoon Gen'it! Vermoedelijk is
Cornelis in Breda overleden. Zie Bijlage Ir.

S6 Vgl § pachter. Leenders, 'Molens', Il, 100-101.
S7 OverzIcht rekeningen stads-volmolen:

periode boekhouder
1612-1615 Cornelis Adriaenssen
1712-1714 Jacobus Flooren
1715-1718 Reinier van Ercom
1722-1725 (nog niet terug gevonden)
Vgl § beleid en beheer.

ss GAB, Stadsrekening 1612, fo1.31; H.1998, fol.67v, 71v, 72v, 76v; Bijlage stadsrekening
1715, fol. 13-15. Posthumus, Bronnen Leidsche lakenniJverheid, VI, 330.

\9 GAB, Bijlage stadsrekening 1715, fol. I-lv. Leenders, 'Molens', I, 121 heeft het over
'vellen' terwijl hij lakens had moeten schrijven. Een tweede fout die hij maakt is dat hij een
berekening uitvoert op grond van 'hele lakens' en 'kwart lakens'. Uit de rekening van 1715
(die van 1712-1714 is hierover niet duidelijk genoeg, vandaar de fout!) blijkt zonneklaar
dat met het begrip "laken" in de rekening in feite een half laken is bedoeld. Men handelde
aldus in '/2 (64 el) en '/4 (32 el) lakens. Een '/2 laken was de courante maat: Posthumus,
Leidsche lákennijverheid, 616-noot 6 en 630-noot 4. Zie verder Bijlage 1I: rekening 1715.
GAB, H. 1998, fol.73 (.Jan Bieckensf 24-6-0), fol.76v (Michiel van Leijtenf 27-2-0).

lol Zie Bijlage I: volmolenrekeningen, 1612-1615 en 1715.
GAB, Stadsrekening 1612, fol. 206v (subpost in een rekening); Stadsrekening 1712, fol.
167, 172. Indien we mogen stellen dat 1 ton volaarde 1 stuiver aan vracht kostte, dan geeft
dat bij een vrachtprijs van 377 stuivers 377 ton. De prijs voor de volaarde bedroeg 3016
stuivers, dit geeft voor 377 ton precies 8 stuivers per ton! (Een omrekening per laken is
door gebrek aan Bredase gegevens niet mogelijk). In Leidse begrippen was dit genoeg voor
één jaar, in de Bredase context echter voor vele jaren. Zie Posthumes, Leidsche lakennij
verheid, 806-807.

6] GAB, Bijlage stadsrekening 1715, f01.13. v. Gorp, 'Over vollen en volmolens', Ir. Vgl.
Posthumus, Leidsche lakennijverheid, 954: in Leiden bestond een verbod op het gebruik
van urine als volmiddel!

64 Volgens Leenders, 'Molens', I, 121, 130, 136, noot 3ge én V. Gorp, 'Over vollen en
volmolens', lIl, 153 werd de kapaciteit van watervolmolens in hoge mate bepaald door het
waterpeil: hoe groter het verval en de beschikbare hoeveelheid water, des te groter het
vermogen van het waterrad en daarmee de capaciteit van de volmolen. De onderhouds
toestand van het molenwerk en de waterloop was daarbij van wezenlijk belang.
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6' J. Linssen, 'De volmolen van de stad Roermond', in: De Maasgouw, 1966, 17. Zie Bijlage
Il: rekening 1715.

66 GAB, R. Breda 584, fol.2v transport; Pondboek, no.1039.
6' Op basis van notariële akten in GAB toegankelijk middels een index. Met familiebanden

zijn bedoeld de families Van Dunne en De Wijse; ARA, Ie Afd., N.O. 1012, foI.358-362.
68 Leendel's, 'Molens', Il, 96-noot 6 merkt terecht op dat de oliemolen te Terheijden door

de Heer van Breda werd toegelaten omdat deze daar geen gevaar vormde voor zijn eigen
molens in Breda. Waarom de Heer van Breda, nauwelijks een maand later, wel toestem
ming gaf (althans het toelaat, zonder dat we van processen horen) behoeft nader onder
zoek 111 het Domeinraadsarchief. Zie voor het windgeld K. Leendel's, 'Molenpachten'
(GAB, Handbibliotheek 0.496).

69 Literatuur: A. J. Bernet Kempers, Oliemolens, (Zutphen 1979') Uitgave Nederlands
Openlucht Museum Arnhem; voor genealogie Montens zie Jaarboek Centraalbureau
voor Genealogie, 1968,37-84. Het huwelijk werd op 18 oktober 1721 te Breda voltrokken.
De familie C. L. Montens woonde eerst in de Catharinastraat en verhuisde in 1730 naar
het Huis Assendelft in de Nieuwstraar.

70 GAB, R. Breda 599, fol.136 transl?orr. In juni van dat jaar had de weduwe Montens al een
poging ondernomen de molen bIj openbare veiling te verkopen, er waren toen echter
"geen liefhebbers": GAB, N.709 akte 70.
De Dordtse kooplui waren Jacob't Hooft enJan van Wageningen. N. Jamez (1718-1798)
was tevens m1'. suikerbakker; zie genealogie in: A. J. Teychiné Stakenburg, Bredase
families. DefamilieJamez. (Ronerdam1965). G. M. Beerenbroeck kwam uit Eindhoven
en werd in 1755 poorter (GAB, H.706).
GAB, R. Breda 605, fo1.77 transport d.d. 12 november 1763; R. Breda 611, fo1.187
transport dd. 23 augustus 1776.

71 Vgl. GAB, Pondboek, no.1471 "De Ploeg", no.1039 "Het Fortuin", no.l042 "De
Rhee". Dirk Schouten van den Berg werd in 1796 lid van de Municipaliteit van Breda, het
begin van een politieke loopbaan: A. R. M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot
Ge-west. Deel I, (Utrecht 1953), 522.
Procuratie: GAB, N.1193 akte 36.

" GAB, N.1210 akte 85 verklaring d.d. 4 oktober 1795 en H.86, fol.9v; N.J322 akte 40
procuratie d.d. 26 mei 1798; R. Breda 625, fol.1oo transport na veiling d.d. 17 december
1798. Tijdens de maanden februari/maart 1793 overvielen de Franse troepen Breda; ik heb
niet kunnen achterhalen of de molen daarbij beschadigd raakte, wat mogelijk de sloop tot
gevolg heeft gehad.

7J GAB, H.2017a-c; Pondboek, no.1039: vermeldt in 1804 een "inwoonder", maar in GAB,
Afd. 1-2, Mairie, inv.no.47: 'Lijst van inwoners van Breda in 1811', is het huis een stal!
Gerard was gehuwd met Johanna Elisabeth Symonsen en ze woonden Haagdijk B.317;
thans huisnr. 39.

7; GAB, N.1157 akte 227 transport: de weduwe Schouten verleende Bruist een hypothecaire
lening, zodat hij maarf100,- contant moest betalen! GAB, N.1157 akte 255 huurcon
tract d.d. 1 september 1813: de renteniers waren Anthony Gammarus Aerts uit Baren
eh'echt en Pieter Gabriels uit Stabroek. Volgens het 'Klassificatie en Quotisatie-register
voor de belasting van Drie Millioen' uit 1808 was Bruist "opzichter der Molens": GAB
H.1988'. Hij was op 24 april 1767 geboren: GAB, Afd.I-2, Mairie, inv.no.90, 'Registre
Civique 1813'; en gehuwd met Magdalena Freling. Hij trad ook op als Diaken van de
Nederduitsch Gereformeerde Diaconie Armen in 1809-1810.

" GAB, N .1250 akte 378; N.1374 akte 231 transport d.d. 20 augustus 1813. Met de molen
op het Lamberts Bolwerk, wijk C.175 is niet de molen "De Punt" bedoeld (zie noot 86),
maar een ons onbekende molen naast de Schorsmolen!
GAB, Afd.r-2, Mairie, inv.no.31, E.no.411.

76 GAB, N.1254 akte 390 verbaal van veiling d.d. 14 juli 1818: hoewel er was ingezet door H.
Ansems op f410,- werd er niet verkocht; Bruijst woonde toen al in Arnhem.
GAB, N.1250 akte 378 insinuatierelaas d.d. 31 augustus 1814; N.1391 akte 19 openbare
verkoop d.d. 5 maart 1835. Zie voor een overzicht van zijn schulden: GAB, Afd.IJl-50,
Doos 3 akte 118 kwitantie d.d. 31 december 1847.
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Jacobus Reckers
Helena Reckers

Coenraet ReckersIl.

Ul.l
2

77 Posthumus, Leidsche lakennijverheid, 614-615: uit Leiden kwam de term vachtenploter of
velploter voor de velbloter. Zie verder Posthumus, Bronnen Leidsche lakennijverheid, VI,
645-646. In deze paragraaf ga ik slechts in op de velbloterij als factor bij de volmolen, het
bedrijf van de velbloters en zeembereiders te Breda verdient een aparte studie! Zie voor
een uitvoerige uiteenzetting over het produktieproces van de leerlooierij (en dus ook de
velbloterij) het landelijk erkende artikel van W. B. van Herwijnen én de Bredase heem
kundige W. A. Laarakker, 'Enige technische aspecten van het looiproces in kuipen met
eikeschors' in: Bulletin stichting tot behoud van monumenten van bedrijfen techniek in het
ztilden van Nederland no.14 (1981) 57-84.

7H GAB, Stadsrekening 1625.
79 GAB, H.704, poorterboek, fo1.48: "als uit Roermonde vertrocken" d.d. 7 mei 1638;

Stadsrekening 1643; afrekening met Reckers voor 5jaar pacht = f 270,- (reeds betaald
f 37,- en ontvangen f 65-7-2 geeft voor reparatiekostenf 167-12-2).

80 'Velbloter' werd door klankovergang (O-ö-u) 'velblutter' en in meervoud 'velleblutters.'
Vriendelijke mededeling van de heer J. Ch. Marijnissen.
Overzicht familie Reckers (op basis van notariële akten GAB)
1. Willem Reckers 1. Elisabeth Cuijtenbrouwer

2. Anne Maria Winters
Anna Mashuur, weduwe Hendrik
van den Goorbergh
Maria van der Waerde
1. Hendrik Huttenhem, Klundert
2. Adriaen Willems, Turnhout
Adriana Ansems3 Willem Reckers

De familie woonde en werkte in het
huis "Den Leere Zeemwinckel", Ginnekenstraat A.65-67 (Pondboek no.1077; thans
huisnr. 55-57).

81 GAB, Stadsrekening 1654; H.2017a-c (contract). Voor taxatie: GAB, H.2017c, "Prijse
ringe van de stadts volmolens" d.d. 10 augustus 1656 door:
van stadswege -Jan Woutersz. van Rijkevorssel, mr. metselaar

-Jan Anthonisz. Schuermans (landmeter)
-Govaert van der Horst, mr. timmerman
-Jan Peeters van Gils, grof smid

voor de pachter -Christoffel Verhoff, mr. timmerman
Dat J. P. van Gils namens de stad op trad terwijl hij voor Reckers borg stond doet wat
vreemd aan!
GAB, H.704, poorterboek, fol.44 d.d. 23 maart 1638: Cornelis Damen uit Echt. Volgens
Nijhof, Watermolens, 51-52 verschilde de inrichting van een zeemsmolen op onderdelen
van een lakenvolmolen.

82 GAB, Stadsrekening 1669; H.704, poorterboek, fol.144 d.d. 31 oktober 1671: Peter
Mathysn, Kaldenkir:hen ~n Willen: Duppegieter, ZweifalL Over Huttenhem als pachter:
GAB, H.31, foI.277, H.3_, fo1.259, H.36, foL5. ZIe § beleId en beheer. GAB, Stadsreke
ningen 1712-1725.

SJ GAB, Pondboek, no.l040; R.Breda 582, foL68v transport 1725; R.Breda 584, fol.2v
transport; R.Breda 604, fol.355v transport d.d. 4 september 1762; N.1211 akte 174
openbare veiling d.d. 23 december 1795. Zie genealogIe Jamez (noot 70).

84 GAB, R.Breda 630, fol.234 transport d.d. 23 december 1805. De naam Zijlmans werd
steeds anders geschreven. 1. J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit
de eerste helft aer 1ge eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatien, grote serie no.98 en 99
(Den Haag 1956).

85 GAB, N.1256 akte 35 transport d.d. 31 januari 1820; N. 1412 akte 185 transport d.d. 31
augustus 1832. Cornelis Klep, mr.smid, was in 1820 de hypotheekgever, hij was de
stichter van de latere Etnafabrieken.

86 Zie over de molen van Laats, genaamd "Nimmer Rust" en later "De Punt": ARA, 2e
Afd., Staatssecretarie inv.noA068, K.B. 17 oktober 1835 no.102 én GAB, N.1265 akte 67
hypotheek d.d. 9 maart 1829.
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87 GAB, N.1391 akte 19, openbare verkoop d.d. 5 maart 1835: het heeft er alle schijn van dat
Bruist, bekend met de' familie Laats, Juist op dat moment zijn molenromp te koop
aanbood om de familieLaats de gelegenheid te geven te bieden. Genealogie familie Laats:
I. Theodorus Laats, over!. juni 1838.
II.1 Johanna Maria Comelia Hendrika Laats

gehuwd met: Petrus van der Sande, koopman te Breda.
2 Catharina Petronella Laats, overl. Breda 26 april 1845

gehuwd met: Cleophas Wilhelmus Bruijnzeels,
molenaar te Teteringen.

3 Magthilda Laats.
lIl. de kinderen Bruijnzeels:

1. Theodorus Hendrikus, 2. Johanna, 3. Catharina PetronelIa, 4. Mathilda.
SR Als bronnen voorde herbouw van "Het Fortuin" zijn gebruikt: ARA, 2e Afd., Staatsse

cretarie inv.no.4395, K.B. 24 augustus 1838 no.95, met bijlagen (commissorialen). GAB,
Afd.I-2, Notulen B. en W.: C.24-26; index: S.23-25; Ingekomen Stukken: A.69, 72, 75;
Uitgaande Stukken: B.24-25 (de jaren 1837-1839).

'" K.B.: Commissoriaal 29 juli 1837 (Rapport Dept. v. Oorlog) én GAB, A.69, no.489
(Missive G.S. aan B. en W.)

90 K.B.: Commissoriaal 1 oktober 1837 (Rapport Minister v. Binnenlandse Zaken) én GAB,
A.69, no.545-546 (Proces-verbaal), no.516 (Rekest R. van der Esch).

91 K.B.: Commissorial14 juli 1838 (Rapport Minister van Binnenlandse Zaken, met rekest
van P. van der Sande d.d. 3 juli 1838).

'J2 Zie voor afschrift van het K.B.: GAB, A.72, no.469.
93 GAB, N.1419 akte 36 transport d.d. 22 februari 1839: onder de merkwaardige bepaling

dat R. van der Esch geen scheepstimmerwetf te Breda zou mogen be~innen! GAB, N.1419
akte 65 transport d.d. 5 april 1839: P. vd Sande aan C. \Y/. Bnnjnzeels en echtgenote C. p.
Laats. GAB, N.1419 akte 208, obligatie d.d. 24 oktober 1839: tegen 5% rente, het
vastgoed te verzekeren tegen brandschade, bij ingebrekestelling recht van openbare
verkoop.

94 GAB, Afd.I-2, Notulen B. en W. C.26; index S.25 (schorsmolen); Ingekomen Stukken
A.75, no.'s 617, 657-659, 752, 818, 827.

95 GAB, N.1420 akte 184 transport d.d. 25 september 1840: het Gilde verkocht een stuk van
zijn tuin ter breedte van één el langs de stadswal en de benedenweg voort 1.000,-, onder
beding van de eeuwige vrije doorgang via het poortje aan de stadswa.

96 GAB, Afd.III-50, Doos 83 akte 105 boedelbeschrijving d.d. 15 mei 1847: de schulden à
f 12.240,- bestonden uit een lening vanf 8.000,- t.l.v. de weduwe Johannes van der
Laat tegen 4,5% rente, rente vanaf 10 september 1846f 240,-, alsmede een lening van
Mechelma Laats f 4.000,-; waar tegenover slechts f 1.000,- aan vorderingen.
De hypotheek t.l.v. P. vd Sande werd op 1 januari 1848 doorgehaald: Kadaster, Alg. Reg.
van Hypotheken Deel 3 no.156.

97 Bredasche Courant 17 oktober 1847 (advertentie molenveiling). GAB, Afd.l-2, Notulen
B. en W. index S.34 (rekest Bruijnzeels + stoomwerktuigen). De stoommolen was
gelegen Kadastraal Gemeente Breda Sectie B.1545, BouweriJsrraatje.

9R GAB, Afd.III-50, Doos 83 akte 210 openbare veiling d.d. 25 oktober 1847: de Bredase
zoutzieder M. P. A. Faes had de molen met wonino ingezet opf 7.000,-. Een zoon van
A. Canters, Johannes Camel is, was later ook m01enaar te Breda. J. Martens had twee
zoons die molenaar werden: Camel is Wilhelmus te Breda en Gerardus Nicolaas te
's-Gravenhage. Vgl § oliemolen (Bruist).

99 GAB, Afd.I11-50, Doos 14 akte 1694 verdeling erfenis J. Martens d.d. 15 oktober 1864;
Doos 15 akte 1919 openbare veiling d.d. 12 september 1865. De molenaarswoning was
achtereenvolgens eigendom, en werd bewoond door: 1866- H. de Jong, touwslager en A.
de Lepper, smid; 1874- Gebrs. Spring in 't Veld, schippers; 1892- A. A. J. M. Wiercx,
aannemer. Kadaster, Kadastrale Legger, artikel no.2265, no.2718 en no.3906.

100 GAB, Afd.III-50, Doos 56 akte 1648 transport d.d. 30 juli 1871: inclusief het gaande werk!
Kadaster, Alg. Reg. van Hypotheken Deel 137 nO.308: leningen totaal f 5.000,-.

101 Gemeenteverslagen Breda, 1851-1914: windkorenmolens hadden steeds drie knechten en
stoommolens hadden er twee. Kadaster, Alg. Reg. van Hypotheken Deel 189 no.696.
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102 GAB, Afd.l-2, Notulen B. en W. C.85, 24 november 1898 no.9. Zie over de ontwikkeling
van molen tot meelfabriek:.J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en
1914 (Nijmegen 1976),217-222. Te Breda bestond sinds 1880 een stoommeelfabriek van
F. Teurlings (Gemeenteverslag). Vgl. ook Leendel's, 'Molens', 1,131-132. De molen "De
Oranjeboom" werd in 1870 gesloopt bij de ontmanteling van de Vesting.
Kadaster, Alg. Reg. van Hypotheken Deel 192 no. 406; Deel 192 no.705: voor! 5000,
kocht Bakkeren de molen van A. P. S. van Galen, commies der posterijen, die de molen
nauwelijks een jaar in eigendom heeft gehad. GAB, Afd.l-2, Ingekomen Stukken A.255,
no.115.

104 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant, Handelsregister
Dossiers no.487, no.9775, no.938. GAB, Afd.l-5, Secretariearchief 1926-1944, Doos 251
map VI, hinderwetvergunning d.d. 1 februari 1926.

105 Kadaster, Kadastrale Legger, artikel no.4364-12732. De aankoop door de Gemeente
Breda vond plaats in het kader van het ambitieuse "Cityplan."

106 Zie Jan Stroop, Molenaarstermen en molengeschiedenis. Een onderzoek naar herkomst,
ouderdom en verbreiding van de benamingen voor enkele molenonderdelen in verband
met de aeschiedenis van de water- en windmolen in de Nederlanden. (Amsterdam 1977).
De resultaten van het bouwhistorisch onderzoek onder auspiciën van de Vereniging De
Hollandse Molen (opmetingsverslag) konden nog niet verwerkt worden. Tevens zal bij
het archeologisch onderzoek van de molen in 1986 hopelijk aanvullende informatie
gevonden worden. Te zijner tijd zal daarvan verslag worden gedaan.

107 GAB, Stadsrekening 1611, fol.183v, 184, 147; Stadsrekening 1612, fol.149v. Een bestek
heb ik niet kunnen vinden, alhoewel er van diverse bestekken sprake is. De Lierse
timmerman is mogelijk aangenomen op voorspraak van de stadsvolder die ook uit Lier
afkomstig was (vgl situatie 1712!). In Bergen op Zoom stond een getijdemolen en in
Hoogstraten een volmolen (vgl. noot 8 en 23). Geraadpleegde literatuur: P. Nijhof,
]J(!atermolens én V Gorp, 'Over vollen en volmolens', 11.

108 GAB, Stadsrekening 1612, fol.173v, 209, fo1.207. De aanbesteding voor het dooraraven
van de wal vond plaats middels openbare inschrijving. Alhoewel Jan Eemonts als Faagste
had ingeschreven werd het werk gegund aan Melcll10r Maes de Loeckre.

109 GAB, Stadsrekening 1612, fol.175v, 135v, 149v. Op de mutsaards werden zes karren oude
stenen gestort. Volgens N ijhof, Watermolens, 91-92 werden de fundamenten van sluizen
en stuwwerk vaak van hout gemaakt maar gaven stenen werken een langere levensduur
aan de watermolen. Het minderwerk van de timmerman gaf meerwerk voor de metse
laars, dat apart getaxeerd moest worden: GAB, Stadsrekening 1612, fol.142v en 1613,
fol.197. De maalkom stond omschreven als: "de COll1men ende bedde van dezelven
molen"!

110 GAB, Stad-srekening 1612, fol.164rv, 170v; Stadsrekening 1611, fol.166: in augustus 1611
werd de sluis van de oude volmolen afgebroken.
Zie voor de materialen: GAB, Stadsrekening 1612, fol.131 v, 132rv, 133, 134v, 135rv, 144,
145v, 146v, 147rv, 148rv, 157, 158, 160rv, 162, 164rv, 165rv, 170v, 171, 210v.

lil GAB, Stadsrekening 1612, fol.143; H.12, fo1.22, 141v. De datum volgt uit een vergelij
king van de diverse materiaalposten die wel gedateerd zijn. Het bier werd geleverd door
de brouwer Adriaen Beens: GAB, Stadsrekening 1612, fo1.178v. De bierbrouwer mocht
ook leveren toen het hoogste punt was bereikt: GAB, Stadsrekening 1612, fol.177.
GAB, Stadsrekening 1612, fol.148, 170: in augustus een kap van vijf aebinten opgezet;
Stadsrekening 1612, fol.148v, 150: in november een kap van twee gebinten opgezet.
Respectieveli/k zijn dit de watermolen en de paardenmolen.

111 De beide mo ens kwamen in de latere stadsrekenin~en regelmatig voor als zijnde twee
onder één kap: zie b.v. 1654 en 1701 post Paardenmolen. De in 1612 gebruikte materialen
en v. errichte werkzaamheden herkent men in het taxatierapport van 1656: GAB, H.2017c,
"Prijseringe van de stadts volmolens." Hierin de volgende afmetingen vermeld: water
molen 56 x 34Y4 voet, paardenmolen 32 x 25 voet. Beiden 13 voet hoog. Vgl NIJhof,
]J(!atermolens, 33-34. Zie voor een voorbeeld van een locale boerderij het artikel van W. F.
van Raaij en A. M. C. Zom, 'Bewoningsgeschiedenis van de Sleutelhoeve te Alphen' in:
Jaarboek De Oranjeboom (XXXVII) (1984) I, met name de afbeeldingen 1, 3 en 4.

114 GAB, Stadsrekening 1612, fo1.142rv; fol.144, 147v, 160v handelen over het "g.rondwerk"

66

Jaarboek De Oranjeboom 38 (1985)



van de sluis en geleverd hout voor de "bedde" van de sluis, allen door de stadstlmmerman.
Vgl Anton Sipman, Molenbouw, het staande werk van de bovenkruiers (Zutphen 1975),
hoofdstukken 1, 7, 8, over funderingstechnieken.
GAB, Stadsrekening 1612, fol.148v, 177v (citaat), 183, 171rv, 172. Met name genoemde
arbeiders waren: Jan Janssen, Peeter Willemsen, Anthonis Adriaensen, Cornelis Adriaen
sen, Lodewijck Janssen en Joost Lambrechts.
Ter afronding van de waterstaatswerken volgden nog enige werkzaamheden aan hekel
werken, sluisJes en schoning van het water. Zie voor de ligging van de sluis "De Meese
kist": ARA Brussel, kaartllO. 2490, "Proportionele Situatie, van de suyt sijde der stadt
Breda,"etc. van Verhoff uit 1666 met bijbehorende beschrijving: GAB, HAlSc, "Aenwij
singe ende Verhael van het beginsel ende loop der revieren de Marck ende Weereijse"ete.
1666 met name de artikelen 9-12.

116 Het klinkt heden ten dage misschien vreemd in de oren, maar eb en vloed waren in de 17de
eeuw tot in Hoogstraten merkbaar! Naast de gegevens uit de stadsrekening is gebruik
gemaakt van het taxatierapport uit 1656 (zie noot 113). Het waterrad zal een dIameter
van 5 meter hebben gehad en er zullen 6 à 7 volkommen geweest zijn. Vgl Nijhof,
V7atermolens, 21-24 en V. Gorp, 'Over vollen en volmolens', IL

117 GAB, H.2017c, Taxatie 1656:
Watervalmolen

staande werk f 2.780,
gaande werk f 403,-

f3.183,-

Paardenvolmolen
Staande werk f 625,
gaande werk f 65,-

f690,-
Totaal: f 3.873,-

Vgl bouwkosten van 1612: ± f 4000,-
Er bestonden twee systemen voor volmolens volgens V. Gorp,'Over vollen en volmo
lens', II, 121: de Duitse of Franse hamervolmolens, een vrij simpele constructie welke in
Breda voor de J?aardenmolen is gebruikt. De Hollandse stampervolmolen met verticale
stampers, wat mgewikkelder en duurder in de aanschaf, is te Breda in de watermolen
gebruikt.

118 GAB, Stadsrekening 1612, fo1.30, 148v, 21lv, 182r, 183, 178, 182v (citaat). Mogelijk was
Wouters zelfs weigerachtig om zijn werk af te maken. Eerst moest de volder G. Bogaerts
hem manen en pas nadat M. Maes de Loeckre naar Lier was gegaan kwam de timmerman
mee naar Breda. Daar staat echter tegenover dat hem voor zijn bezoek toch een onkos
tenvergoeding vanf 50,- werd toegekend. De Luikse timmerman werd opgehaald door
de wolwever Jan Baeyen.

119 GAB, Stadsrekening 1613, fol.143v, 144, 31. Jorissen werd uitbetaald in drie halfjaarlijkse
termijnen vanf 146,-. Nijhof, Watermolens, 91-92 geeft aan dat door slechte bouw of
slecht onderhoud watermolens wel eens volledig wegspoelden!

1'c Geraadpleegde Literatuur: Anton Sipman, Molenbouw. Als bronnen voor de bouwhisto
rie werden gebruikt: (allen GAB) Stadsrekening 1711;
Stadsrekening 1712, fol.123, 127, 128v, 129rv, 133rv, 137, 163, 165, 169, 170v, 172v, 173,
178v, 180v;
Stadsrekening 1713, fol.142v, 143rv, 144v, 160v, 161, 162, 163, 165rv, 167v, 168v, 170.
Bijlagen Stadsrekeningen 1712 en 1713: Voor zover de stukken het toelieten geraad
pleegd. Hieruit werd echter wel de meeste informatie verkregen!
H.1998: Rekening van de boekhouder van de Volmolen 1712-14 fo1.67v-75v.
Magistraatsnotulen 1712, H.37, fol.177, 189, 190, 193v, 194, 211, 241, 263v.
Magistraatsnotulen 1713, H.38, fol.1 v, 31 v, 32v, 37.
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'li Moses Gijbens was op I april 1652 oedoopt te Leiden en in 1678 getrouwd. Hij behoorde
tot een geslacht van Leidse tinuuer1ieden dat in de 17de eeuw zeer bekend was. In Leiden
eindigde hij zijn carrière op de belangrijkste post in zijn vakgebied: stadstimmerman
1721-1728. De enige Bredase notariële akte die op hem betrekking heeft is een procuratie
op hem van de bekende Bredase lakenkoopman en verwer Comelis Couwenbergh, om een
onbetaalde rekening in Leiden te vereffenen: GAB, N .572, foU03 d.d. 25 december 1711.
Opmerkelijk is een levering van turf door Gijbens aan de stad, verantwoord in de
stadsrekel1lng van 1711.

'" Steven Fiers was tot zijn dood stadsmetselaar geweest en tevens Tienraadsman, zijn
weduwe dreef de zaak ten tijde dat de windmolen werd gebouwd. In haar rekeningen
worden de metselaars met naam en toenaam genoemd.

'" Jacob van Gils was al over de 70 jaren oud toen hij dit verzoek kreeg. Uit andere akten
(notarieel archief) blijkt dat hij inzake molenbouw een groot vertrouwen genoot bij het
stadsbestuur. Hij overleed eind 1716 en was waarschijnlijk familie van de stadstimmer
man Marijnus van Gils. GAB, N.540 akte 15 (1711); N.578 foU3 (1717); N.363 akte 98
(1715).

"lADe door Dirck Overeijnder aan Breda verkochte windmolen was in 1644 gebouwd als
stadsverversingsmalen "op Boshuysen" te Leiden. Hij deed dienst als water ververser van
de stadsgrachten, en was een binnenkruier met vrijwel rechte achtkantstijlen (Noord
Hollandse type), die in 1646 tot buitenkruier was omgebouwd. Hij bezat een scheprad;
m.a.w. het binnenwerk had niets met vollen te maken. De molen was voor Breda puur een
machine om energie beschikbaar te krijgen! Begin 1699 werd de molen in Leiden buiten
werking gesteld als verversingsmolen en ingericht voor het pellen van gort. Op 24
oktober 1711 besloot het Leidse stadsbestuur de molen publiek te verkopen. Hij werd
voor de sloop verkocht aan Dirck Overeijnder (akte 25 augustus 1712) die in twee
termijnen, 18 juni en 13 aug. 1712, in totaal f 500,- ervoor betaalde. Schriftelijke
mededeling G. A. Leiden d.d. 9 oktober 1985: de archiefmedewerker dhr. P. J. M. de Baar
heeft gedurende IS jaar aantekeningen over deze molen verzameld! In deze uitvoerige
brief werd ook informatie verstrekt over Wagemans en Gijbens (vgl. noot 55 en 121). De
stad Breda betaalde Overeijnder eveneens in twee termijnen, 4 mei en 28 juli 1712, in
totaal! 606-06-0, hetgeen Overeijnder een winst op leverde van ruimf 100,-. Zie: GAB,
H.37, foU94v, 211.

m Barend van Doesburgh was afkomstig uit Lier: GAB, H.705, poorterboek, 31 juli 1713:
zijn borgsom werd geremitteerd. Zie voor de administratie van zijn nalatenschap GAB,
R.Breda 225, Processtukken Schepenbank Breda (1749), 19.

'15 Gerrit Heckhuijsen was geboren te Schoonhoven en werd op 2 november 1675 voorwaar
delijk ingeschreven als poorter: GAB, H.704, fo1.170. Zijn zoon was wapensmid en werd
door zijn vader finanCieel bijgestaan: GAB, N.627 foU20.

126 Willem van Waes verkreeg op 27 juli 1711 vrijdom van het betalen van leges voor de
begrafenis van zijn vrouw: GAB, H.37, foU51v. De gunning voor het leveren van
materiaal hield hem waarschijnlijk op de been.

127 Adriaan Pijnenburgh diende een rekening in van totaalf 1186-5-0! Hij stelde zich in 1717
borg voor het "orlogie" in de kerktoren van Ginneken: GAB, N.463 akte SI.

128 Andere ambachtslui waren: Johan van der Loght, mr. kopersmid, hij leverde kranen. De
rietdekker was waarschijnlijk Pieter Com. Matijssen (GAB, Bijlage stadsrekening 1715,
rekening volmolen, foU4).

"9 Zie voor de op 4 mei 1712 uitgeschreven lening: GAB, H.37, foU92. Vgl § beleid en
beheer.

'10 Zie Nijhof, Watermolens, 12-13. Volgens Nijhof kon dit type molen gelijktijdig op water
en windkracht malen. Dit moet echter op een vergissing berustten, daar de wisselende
snelheid van beide raderwerken binnen de kortste Keren alles kapot zou wringen. De uit
1868 daterende, en in 1944 verwoeste, watervluchtmolen te Maasniel bij Roermond was
van hetzelfde type als de Bredase molen: een achtkante bovenkruier op een watermolen.
Deze had een inwendig mechanisme dat of op water- of op windkracht kon draaien. Zie
G. C. M. Egelie, Molens en hun milieu (Delftse Universitaire Pers 1978) 63-64.

111 GAB, H.38, foU7; Vgl. de transportakten zoals vermeld in § oliemolen, als mede de
stadsrekeningen 1712-1725.
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GAB, HAl, foL328: zeemvollen binnen Breda brengen! (1722): H.2017c, taxatierapport
1656: het gaande werk van de paardenvolmolen "wort niet gebruijckt."

1.\1 Vgl § beleid en beheer. GAB, HA3, fol.94v. Vgl de transportakten: " ... en erve
gesepareert door den waterloop onder door de wal geloopen hebbende tot in de rivier
deser stadt"(1728).

JJJ Geraadpleegde literatuur: A. J Bernet Kempers, Oliemolens. Zie ook: Posthumus,
Leidsche lakennijverheid, 954: Ombouw van Zaanse volmolens tot oliemolens.
GAB, R.Breda 599, foL316; N.709 akte 70.

134 GAB, N.1210 akte 85 verklaring d.d. 4 oktober 1795.
IJS GAB, R.Breda 625, fol.1oo.
1J6 GAB, Afd.U-25, inv.no.l08: 'Relevé of Staat der Gebouwde Eigendommen en van de

Deuren en Vensters in de Gemeente Breda': wijk B.no.530. Vgl Aquarel begin 19de eeuw
(Stedelijk Museum): GAB, Top. Atlas, inv. no.1979-505. .

IJ7 Vgl. transportakten uit de § oliemolen. Kadaster, Minuutplan 1824; Hulpkaart no.133
(1845); Kadastrale Legger, art.123: Sectie A.no.7l1=Huis, Sectie A.no. 712=Moestuin.

IJ8 Vgl. transportakten uit de § oliemolen. GAB, Afd.l-2, Ingekomen stukken B. en W.:
A.69, no.516. Naar mijn inschatting zat die deur in het restant van de watermolen uit
1612 (vgl noot 137 en de tekening van 1838) en dus niet in de achtkant van 1712.

Ll9 GAB, Afd.U-25, inv.no.l08, 'Relevé': wijk B.no.531; N.1419 akte 36.
140 GAB, Ingekomen Stukken B. en W., A.69, no.516: relata 6 november 1837 no.8. Vgl. de

tekening uit 1838 waarop schematisch de plaats van de stelling is weergegeven. De woning
en werf waren in 1806 door H. Zijlmans gebouwd.

141 GAB, Notulen B. en W., C.24, 20 november 1837 no.6; vgl § korenmolen. Tegenwoordig
zou in dit geval geen vergunning zijn verleend.

142 GAB, A.n, no.577: relata 15 november 1838 no.3: missive van G. S. begeleidende het
rekest van R. van der Esch d.d. 6 oktober 1838; Uitgaande Stukken B. en W., B.25,
no.685: antwoord daarop van B. en W.Vgl § korenmolen.

HJ GAB, B.25, no.685: onder verwijzing naar art. 10 waarin wordt gewaarschuwd niet te
treden in gerechterlijke actien van particulieren onderling. Het zgn Hinderbesluit (1824)
was de voorganger van de Hinderwet (1875).

144 GAB, N.1419 akte 36: transport d.d. 22 februari 1839; vgl § korenmolen.
145 GAB, N.1419 akte 208: obligatie d.d. 24 oktober 1839.
146 Gebruik kon worden gemaaKt van de volgende summiere beschrijvingen:

- moleninventarisatie 1943 in: ABW, Dossierno. 12.353 hierin werd de vlucht van de
molen geschat op 7 meter! mijns inziens wel wat erg klein. De vlucht, d.w.z. de afstand
tussen de uiteinde van twee tegen over elkaar gelegen wieken (vgl vogelvlucht), lag
meer in de buurt van 20 à 25 meter. Vgl Sipman, Molenbouw.

- Bredasche Courant 30 september 1847 en 24 september 1865
bouwtekening uit 1925: GAB, Topografische Atlas (ongeclassificeerd).

147 Naspeuringen in het archief van het Departement van Oorlog en het Genie-archief
kunnen misschien nog tekeningen boven water halen die in 1838 waren gemaakt voor
zowel Laats als in opdracht van het Departement van Oorlog. Vgl de diverse vermel
dingen daarover in de bijlagen van het K.B. 24 augustus 1838 no.95.

148 Breaasche Courant 30 september 1847; vgl § korenmolen. Leenders, 'Molens' I, p.128:
geeft als maximum drie koppel stenen.

149 GAB, Afd.III-50, Doos 83 akte 105: boedelbeschrijving d.d. 15 mei 1847.
150 GAB, Afd.HI-50, Doos 83 akte 201: openbare verkoop d.d. 25 oktober 1847;Bredasche

Courant 17 oktober 1847.
ISI Kadaster, Hulpkaarten no.'s 133 en 142 met bijbehorende Veldwerken. Bij proces

verbaal van 16 april 1847 kwamen Bruijnzeels en de Gemeente Breda een Limitatie
overeen i.v.m. de kanalisatie. GAB, Afd.U-25, Archief Openbare Werken, inv.no.21:
Plattegrond en profielen van de rivier de Mark d.d. 9 jan. 1840, met latere aanvullingen.

152 GAB, Afd.lU-50, Doos 15 akte 1919verkoop d.d. 12 sept. 1865. Kadaster, Hulpkaartno.
176 met bijbehorend Veldwerk. Vergelijk noot 99; de Gebl's. Spring in 't Veld kregen in
1884 toestemming de molenaarswoning uit te breiden door het maken van twee meuwe
ramen. Zie GAB, Afd.U-25, Archief Openbare Werken, prentverzameling no. 391.
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15) GAB, Notulen B. en W. C.85; index S.45 (stoommachine); Ingekomen Stukken A.218:
relata 24 november 1898 no.9. Omwonenden waren toen alleen de bewoners van de
voormalige molenaarswoning, te weten de pakhuisknecht J. van Nispen en de bloemist A.
W. Voèten (vgl. Adresboeken Breda).

154 Kadaster, Kadastrale Legger, artikel no.4700.
GAB, Notulen B. en W. C.95; index S.49 (zuiggasmotor); Ingekomen Stukken A.255,
no.lIS: relata 30 januari 1908 no.l1. Voor zuiggasmotors vgl. Leenders, 'Molens', I, 109
en tso De Molenaar jrg 1908.

156 ABW, Dossierno. 12.351: vergunning d.d. 25 april 1907; Kadaster, Hulpkaartno. 742 d.d.
september 1907; Leenders, 'Molens', I, 130 stelt het vermogen van een windmolen op
10 PK. Alhoewel geen enkele bron woordelijk of in tekening melding maakt van het
verdwijnen van de wieken, kan het niet anders zijn dan dat in 1907/1908 de molen voor het
laatst op de wind heeft gedraaid.

157 vgl noot 155.
,;, ABW, Dossierno. 12.351 en 12.352: Van Coothplein 60; Dossierno. 12.353: Van Cooth

plein 62; Dossierno. 12.344, 12.345 en 12.355: Van Coothplein 64-66.
1;9 GAB, Afd.1-5, Secretarie-archief 1926-1944, Doos 251 map VI: Hinderwetvergunning

d.d. 1 februari 1926 no.1/106. Het aantal gezinshoofden was door de huizenbouw van
1907/08 inmiddels <>estegen van 2 naar 7 (vgl. Adresboeken Breda).

160 Zie voor de betreffende corresJ;'ondentie en rapporten onder andere: ABW Dossierno.
12.353 (Van Coothplein no.62) en Vereniging De Hollandse Molen, Dossier molen "Het
Fortuin" Breda. Zie over F. van Rijckevorssel: F. Stockhuyzen, Vijjtigjaren "De Hol
landsche molen" (Zaandijk 1973).

161 a. Dit artikel had niet tot stand kunnen komen zonder de ondersteuning van het "Comité
Behoud Het Fortuin", waarin de volgende verenigingen en personen Zijn vertegenwoor
digd: Heemkundige Kring Breda, Bond Heemschut, Stichting Stadsherstel Breda, Oud
heidkundige Kring De Oranjeboom, Karel Leenders, Maurits van Rooijen en ondergete
kende.
b. Met speciale dank aan Karel Leenders en de redaktieleden van dit jaarboek F. A.
Brekelmans en C. Th. Lohmann voor het maken van kritische opmerkingen en voor
stellen tot tekstverbetering bij de eerste versie van dit artikel.
c. Tot slot: de Vereniging De Hollandse Molen en de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg konden of wilden aan het behoud van een niet-draaiende molen geen steun verlenen.
Een naar de mening van het "Comité Behoud Het Fortuin" kortzichtige houding.
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