
MOLEI\DWANG IN GEMERT?

Simon van Wetten

Welk beeld roept de Franse Revolutie bij u op? Waarschijnhjk een houten,
dokkerende kar, met daarop een stel edelen, de fatterige Heding besmeurd
en gescheurd, de handen gebonden, het hoofd gebogen, de nek daardoor
extra lang (en dat roept de volgende associatie op: de guillotine).
Medelijden met die arme edelen? Ach rlen, ze hadden dat onheil en die
valbijl immers over ziclaelf afgeroepen. Eeuwenlang de boeren uitgebuit.
Heerlijke rechten uitgeoefend. Cijnzen geind. Molendwang opgelegd.
Kijk, daar ligt nu een van de ongetwijfeld vele verschillen tussen Frankrijk
en Gemert- Ook de edele heer van Gemert, zljnde de commandeur namens
de Duise orde, beweerde dat er in Gemert molendwang bestond en dat de
inwoners der Vrije Heerlijkheid derhalve hun graan uitsluitend bij de
Gemertse molens mochten laten malen. Maar daar maalden de Gemertena-
ren niet om. Ze lieten eenvoudig weg een hele serie getuigen onder ede
bevestigen dat zij nimmer van die molendwang hadden vernomen en dat
scheelde uiteindelijk misschien wel een revolutie. Anders had wellicht het
Gtmmcrts volkslied in marstempo gezongen moeten worden:

Daor wor de Rips kumt oit de Peel
Daor lieten wai gin edelman heel.

Maar niets van dit alles. In Gemert ging dat op z'n Gemers. Gemoedelijk,
tamelijk vriendelijk, een proces waarin de partijen elkaar netjas bejegenden.

Hoe het begon

Verbaasd namen de Gemertenaren op de tweede zondag in de vasten van
het jaar 1603 kennis van de publicatie op het kerkhot na de hoogmis. Zij
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werden herinnerd aan de molendwang: rogge, terwe, boehueijt, garste noch
enigerhande andere granen mochten naar elders worden gebracht om te
laten malen. Dit op verbeurdverklaring van het meel tot 's heerenbehoef of
straf en correctie van de dader. "Mocht men over de Gemertse mulder of
molens te klagen hebben, dan dient men te weten dat de mulder gehouden is
goet gerieffende gemacle te doen."
Na de aanvankelijke verbazing volgde boosheid en de Gemertenaren lapten
het gebod van hun commandeur aan hun laars. Het dorpsbestuur huurde
zelfs twee advocaten in, S.H. van Heumen en Gerard van Zoemeren, die
zich bogen over de rechtsgeldigheid van het recht van molendwang. In de
dorpscomme vonden de twee rechtsgeleerden een aantal bewijsstukken,
wiulrvan de belangrijkste de verkoopakte van de twee molens in Gemert, op
1 april 1364. Er waren destijds twee schepenbanken in Gemert en die lieten
eendrachtelijk weten:

Wij, Emont van Espedonc, Wautgher van Espedonc, Aernd van Hoe-
sterbraken, Willem van der Egelmeer, Heine Fissi0nman en Johan van de
Broecke, schepenen in Diedericxgerichte van Gemert en wij, Ghevert Nesen

Soen, Everart van Hanel, Mychgil Engelen soen, Willem van Scarpenborgh,
Gevert van Strijbosch, Johan Papenvenne en Wyllem Ardts Smulders soen,

schepenen der heeren van Gemart, doen condt dat voor ons is verschenen
Diederick van Gemert en die heeft verkocht aan heere Baudewijne van
Vranckenhoven, commandeur van het huis van Bernshem en van de Biessen

des ordens van den Duijtschen huijsen, zijn windmolen en zUn watermolen,
met toebehoren en gereedschap, wind en water, binnen de heerlijkfieid
Gemert, voor 1000 pond paijments. Diederick belooft dat de lieden binnen
zUn gerichte oo den heerenmoelen zullen malen en anders nergent.
Diederick en zijn nakomelingen behouden het recht op vrijstelling van maal-
loon, zolang hU op het huis van Gemert wonen zal, boven de valbrug, op
den bergh.

De advocaten concludeerden uit dit bewijsstuk dat er geen sprake was van
een 'dwanckmolen.' Dat lijkt, gezien de onderstreepte zin nogal vreemd,
maar de juridische angel zit in de nadere bepaling "binnen zijn gerichte."
Want welk deel van Gemert is dat? Wist men dat in 1609 nog? "Nee,"
zeiden Heumen en Van Zoemeren, "de gelofte door Diederick gedaan zou
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uit meer andere respecten moghen worden gecontroverteert ende gedabet
teerd en de publicatie op het kerkhof is derhalve van nul en generlei
waarde.

Andere retroacta @ewijsstukken):

* Commandeur Henrick van Eijnatten vroeg op 2 november 1543 ter
kerke van Gemert de wind niet te beletten met enig opgaand hout; hij
wilde namelijk een nieuwe molen doen timmeren.

" Op 28 november 1565 is de commandeur boos omdat hij heeft ge-

hoord hoe ingezetenen van Gemert hcm ontvaeren met hun loencn
door op andere molens hun graan te laten malen. Het dreigement van
de commandeur: de molenaar een half jaar zond,er molster (oon) laten
malen als hij niet met n:!am en toenaam zal noemen degenen die hem

ontvaren (de molendwang ontduiken).
* Eed van trouw (huldinghe) aan Hendrik van Rudssenberch door de

'ondersaten' van Gemert op 16 oktober 1589. Met opgestrekte vingers
en met de rechterhand op de borst is die eed afgelegd, maar over het
molenrecht is toen nies gezegd.

Alles bijeen genoeg redenen voor het Gemertse dorpsbestuur om te protes-

teren tegen de molendwang: "Wij aanvaarden geen dwanck van moelen

noch het verbod om buiten Gemert gemalen meel te mogen verkopen. Wij
hebben dtijd de vrijheid gehad op andere, omliggende molens ons koren te
laten malen.'
En m kwam het tot een proces voor de Raad van Brabant in Brussel.
Adriaen Brouwers, notaris bij dat hoge rechtscollege, kwam in 1610 de

getuigenverklaringen optekenen. We kijken over zijn schouder mee:

Jacob Bartholomeus, mulder, ingezetene van Gemert,75 iaat: "Mijn vader
zaliger is mulder geweest van de molens van Gemert en ik heb van jongs af
geholpen en nooit geweten dat die molens dwangmolens waren. Wel weet ik
dat sommige Gemertenaren buiten het dorp hun graan lieten malen en dat

ons vader dan zei dat daar niets aan te doen was. Later kwamen diezelfde
inwoners weer naar de Gemertse molens. Dat kon, zonder enige molestatie

of moeite."
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De molens op de Gemertse Molenakker in de negentiende eeuw. De molen links en rechts

waren er ten tijde van de processen over de molendwang. De middelste molen dateert uit de

achEiende eeuw. De stenen molen rechts is uit de veertiende en de houten standaardmolen

links uit de zestiende eeuw.

Henrick Willems, teulman, 6L iau, uit Gemert: "In de tijd dat ik bij wijlen
Thomas Cremers in diens herberg woonde, heeft Thomas zijn koren, bij
gebrek aan wind, naar de molen van Hooidonk gebracht. De commandeur

heeft hem toen met geen woord vermaand."

Jan Ruelens, teulman, inwoner van Gemert, 75 iaar: "Mtjn vader had zijn
koren laten malen op de molen van Rixtel, en op de terugweg kwam hij
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commandeur Godaer van Aer tegen, die hem vroeg of hij ter muelen hadde
geweest. Ons vader heeft toen eerlijk ja gezegd en de edele heer heeft niet
met 66n woord zijn afkeuring laten blijken. Ikzelf heb in 1555 in Den
Bosch vier maal rogge gekocht en dat op de Schijndelse molen laten malen.
Nooit enige moeite mee gehad!"

Hubert Anthonis Cremers uit Gemert, 85 jaar: "Vijftig jaar geleden heeft de
commandeur mij gevraagd waarom ik mijn meel buitendorps liet malen.
Dat was in de grote, dure tud. Ik heb toen guegd dat, vanwege de dure
tijden, het graan wel elders gezocht mbest worden. Bovendien schepten de
mulders op andere dorpen drie maal, en die van Gemert vier maal (het
maalloon). De commandeur gaf mij toen gehjk en heeft zelfs de mulder
langs gastuurd die mij bad bij hem terug te komen. Hij zou voortaan ook
slechs drie maal scheppen."

Aert Jan Aerts, teulman, 40 jaar: "Ik ben in het laatst van afgelopen
augustus bij de Gemertse molen gekomen omdat mijn mout snel gemalen
moest worden; ik wilde bier brouwen. Maar de mulder weigerde, ook toen
ik hem vroeg om dan te malen op de roscfunculen (rosmolen, een door een
paard, een ros, aangedreven molen). De mulder zei dat hij die nog liever in
brand zou steken en daarom ben ik toen naar Bakel gegaan."

Dierck Maes Thijs, herbergier,54 jaar: "Vorig jaar in oktober heb ik mijn
zoon met mout naar de molen gestuurd. Bij de nieuwe molen zei de mul-
dersknecht dat het niet kon en mijn zoon ging naar de oude molen. De
knecht daar weigerde ook al. Mijn zoon vroeg toen de rosmolen tan de
gang te helpen, maar de knecht zei dat hij geen twee molens tegelijk kon
bedienen. De meester-mulder is toen gekomen en ook hij weigerde. Daarop
ben ik zelfter meulen gegaan en bood de knechten een vat schuurcoren aan
om de molen niet moutachtig te maken.l
De knechten wilden toen wel malen maar de mulder bleef bezwaar maken.
Ik vroeg om de rosmolen te gebruiken, maar dat mocht ook niet. Er was
immers wind. Daarom ben ik maar met mijn mout niur Rixtel gegaan."

Leunis Peeters, 31 jaar, raijmacckcr te Gemert: "Pas nog heb ik veertien
dagen op mijn meel moeten wachten. Mijn vrouw ging verhaal halen, maar
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de muldersknecht dreigde met zijn fuijp te smijten.Ik ben zelf gegaary we

hadden bij de buren al twee, drie, vier broden moeten lenen, en toen pas

maalde de mulder mijn meel."

Jan Janssen, kleermaker, 50 jaar, ingezetene van Gemert: "Vorige zomer
heb ik een vat tarwe laten malen. Thuis heb ik het meel aan *n punder
(een weegwerktuig) gehangen, en ik merkte dat ik het mijne niet had ge-

kregen. De mulder had als excuus dat enig meel in den rinck van de steen

gebleven was."

Jan Janssen Hermans, mulder van Beek, 58 jaar: "Wijlen mijn vader heeft
de Gemertse molens in pachtinge getrad van heer Godevaert van Aer. Dat
was nadat Meus de Molder de molens had verlaten. Maar ook mijn vader
moest de molens op den duur verlaten: omdat er geen molendwang in
Gemert was gingen de mensen zo vaak naar 'buijten' dat mijn vader in de

schulden raakte en zelfs zijn bezittingen in Stiphout moest verkopen om de

commandeur te kunnen betalen."

Mathijs Adriaens, knecht: "Ik heb de molens helpen bemalen. Mijn oom,
Jan de Mulder, en later Peter de Mulder waren mijn bazen. Er was geen

molendwang en als er geen wind was kon het Gemertse koren in de rosmo-
len worden gemalen voor half molsster."

Op 14 februari 1611 stuurde het corpus van Gemert een verzoekschrift naar

landcommandeur Emond Huyn van Amstenrade: 'Ondanks het feit dat
commandeur Hendrik van Holtrop tijdens zijn huldinglu ende blfide
incomste al onze rechten heeft geratificeerd, heeft hU op 23 februari 1603

na de hoogmis op het kerkhof doen publiceren dat niemand der ingezetenen

van Gemert nog buiten Gemert mocht laten malen. Ondanks verklaringen
onzerzijds dat we de alde wijdicluijt wilden behouden, werd in 1609 en in
1610 dat bevel herhaald."
Een nieuw argument dat het dorpsbestuur inbracht was dat in Gemert ook
heel vaak binnenshuis op qrcerucn (een kleine molensteen) werd gemalen.

En een nog nieuwer argument was een prachtige ontleding van de economi-
sche gevolgen van de molendwang: er m\ een bedeffelicl<e molipolie
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binnen Gemert ontstaan, en dat zou verachteren de trafijclcene ende

coophandel met gaders die wee clonarcb.2

Ook beklaagden de Gemertse regeerders zich over het proces dat Gemerte-
naar Jan Hanricx die Jeger door de commandeur werd aangedaan. Jan had
zijn meel op 'vrijmercktdag' ingekocht en heeft dus niets gedaan dat fout is.

De commandeur vond het weer tijd worden voor een publicatie op het
kerkhof. In de verordening die hU op 24 april 1612 aala het volcx liet lezen

of doen lezen, werden stropers en molendwangontduikers over 66n kam
geschoren. Bij het schieten of strikken, het vangen met honden of met
netten van konijnen en patrijzen werd de boete per overtreding vastgesteld.
Voor hazen gold het tarief van 25 gulden, en het vangen van tamme
huijsduijven leverde een boete van 10 gulden op. Mensen met illegaal meel
mochten rekenen op verbeurdverklaring, 2l3e voor de heer, l/3e voor de

Gemertse mulder.
De ruzie escaleerde enigszins. In 1613 weigerde men in Gemert de heffing
van de ruapzaadtienden te betalen: "Die zijn in Gemert noyt gebruiick
geweest en dus betalen we nu ook niet.
"Maar,' werd er sussend aan toegevoegd, "onze verplichtingen om de

gronden van de Duitse orde om te spaaien, zullen worden nagekomen."

De schout, Walraven van den Bogardt, bemoeide zich met de kwestie.
Directe aanleiding daarvoor was de verspreiding van een gerucht door
sommige personen. De valse bewering was dat de commandeur uit pure
haat en nijd en tot verdrukking van de onderzaten van Gemert de raapzaad-

tienden had gevorderd. 'Allemaal niet waar," aldus de schout. "De com-
mandeur heeft verscheidene meesters van rechten geraadpleegd die hem

duidelijk hebben gemaakt dat hij die tienden mag eisen, ook al worden ze
gewoonlijk niet genomen." Volgens Walraven had de commandeur zelfs
aangeboden om vier onpartijdige advocaten een bindend advies te laten
geven.

Gemertenaar Willem Smollers, begiftigd met een sterke (of dwarse) geest,

begon een soort eenmansactie tegen de commandeur. Hij weigerde het
Ordeland om te spaaien. "En dat net," aldus een boze schout, "op het
moment dat de commandeur van plan was de dienst van het spaiien in te

86 8h 1996



perken en eerlijker te verdelen. Onze edele heer vertrouwt erop dat de

goede naburen zich niet zullen bemoeien met Willem Smollers, om hem in

zijn stijvichef'r en onwilligheid jegens de heer niet te steunen. De ongeruste

Interieur rosoliemolen (Nederlands Openluchtmuseum Arnhem)

geesten die de valse berichten hebben verspreid, zullen nog wel ontdekt

worden en hun loon daarvoor ontvangen."
Terugkomend op de molendwang merkte Walraven van den Bogardt nog op

dat het altijd zo was geweest dat in tijden van nood en stillichciit van wind

de commandeur het goed had gevonden om buiten Gemert te laten malen,

mits daartoe op de juiste manier een verzoek was ingediend.

Het was Hendrik van Holtrop ter ore gekomen, dat voor de Raad van

Brabant een soortgelijk proces diende tussen jonkheer Jacques de Maille,
heer van Humbeke, Bellefontinte en Willefart enerzuds en het dorpsbestuur
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van Humbeke anderzijds. Op 27 november 1613 sprak de Raad zich uit. De
jonkheer werd in het gelijk gesteld, mocht dus molendwang uitoefenen,
maar bij windstilten van L2 uur en langer mochten de Humbekers uitwijken
naar andere plaatsen.
Koren op de molen van de commandeur! Was dat jurisprudentie of niet?!
Hij voelde zich door het vonnis gesterk en nam al het meel van de Gemert-
se bakker Hendrick Peeters in beslag. Die had meel gekocht van de Bakelse
mulder en dat mocht niet.
De Gemertse schepenen legden zich er niet bij neer:

Bevelschrifi van schepenen yan Gemen aan de plaatselijkc vorster om van
de schaw twee mud roggetneel en een ltalve mantwer boelweit terug te
vorderen, die hij in verband mct de uinoering van lut recht yan molen-
dwang ten onrechte en zonder vonnis in beslag hnd gerunen van bakl<er
Hendrick Peeters.

Het argument waarop men deze tegenzet baseerde was dat het de 22e
november (de dag van de inbeslagname) en de dagen daarvoor niet had
gewaaid en dat de rosmolen l,liet ganclbaer was.
Willem l{xlpans, de vorster, vervoegde zich dus bij de schout, maar die
zei dat hij het voor goed hield hetgeen hij van 's heeren weege had gedaan.
En de commandeur zelf liet weten nooit gezegd te hebben - zoals kwade
tongen beweerden - dat hij de naburen in tijden van windstilte de mond zou
willen sluiten omdat er dan geen meel is. 'In tijden van nood heb ik goed
gevonden dat men elders gaat malen of meel koopt.'
De edele heer kon het niet laten ook nog een sneer :un het adres van de
bakker uit te delen. 'Die had nog een zak tarwe op de molen liggen die al
acht dagen daarvoor was gemalen.'
En over Jan Hanricx de Jeger: "Die heb ik nog gratie gedaan, maar dat is
weer ingetrokken toen hij weigerde te betalen."3
Tenslotte verwees de commandeur nog eens fijntjes naar het vonnis van de
Raad van Brabant in de zaak Humbeke. De onderzaten van Gemert kenden
hun plaats nu weer, zal de Duitsordensridder hebben gedacht.
Maar de schepenen gaven niet op. Meester Gerardt van Zoemeren, advocaat
te 's-Hertogenbosch, werd wederom benaderd om te adviseren. "Wij zullen
U voor Uw goede raad dankbaar zijn, erkennen God Almachtig, die U in
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Godtsalige gesonrhijt wil gesparen.n En meester Gerardt liet per kerende

post weten: 'Als jullie procureur te Brussel generale procuratie heeft en in-
dien jullie voor de bakker een speciale procuratie opstellen, en als jullie
all€6n die getuigen gebruiken die bevestigen dat zij altUd als het hun gelieft
heeft, buiten Gemert lieten malen, dan zou dat het allerbeste zijn."

Ook op het kasteel van Gemert werden nieuwe plannen beraamd. Een

aardige zel wiur het om de drie Gemertse molenaars juist voor de tegenpar-

tij, de schepenen een getuigenis te laten afleggen. De eenenvijftig jaar oude

mulder Peter Jacobssoen en zijn knechten Jan Hendricxsoen Q7 i.) en Jan

Adriaenssoen Q2 :.) verklaarden op 2 december 1613 ten overstaan van de

schepenen - die daar helemaal niet blij mee waren - dat de rosmolen en

beide windmolens van Gemert op vrijdag 22 november in bedrijf waren.

Het heeft op die dag en ook op de dagen daarvoor genoeg gewaaid en er

was zeker nog tijd en plaats geweest om het koren van bakker Hendrick
Peeters te malen. Bovendien had de bakker al acht dagen een zak tarwemeel

op de molen laten liggen en er is ook nooit aan de bakker geweigerd zijn
koren te malen....

Tja baktertje. Ie hebt misschien wel gedacht dat brood nooit m heet wordt
opgegeten als dat het uit de oven komt, maar daar staat een kleine week

voor Kerst r,o rr:urar een echte deurwaarder op de stoep van de bakkerij:

Bevelschrifi van de deurwonrder bij de Raad van BrabaA om, op verzoek

van de landcommandeur der Duitse Orde, bald<cr Hendrick Peeters te

dagen.a

Het relaas van Marten Fabri, de deurwaarder:

Ik heb mlj op 19 december vanuit Helmond naar de heerlijkheid Gemert
getransporteerd tot bij het huis en aan de persoon van Henrick Peeters,

bakker. Ik heb hem visie en lecture gegeven van het bevelschrift en hem

gedaagd te verschijnen te Brussel voor de heren Niclaes de Weerdt, Raedt

Ordinaris, en Steven van Steenhuijsen, secretaris van de Raad, ten huize

van Niclaes de Weerdt voornoemd. Ik heb hem ook afgevraagd wie de

anderen waren. "De ganse gemeijnte," was zijn antwoord. Ik heb hem
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daarop gevraagd dat nader te specificeren, m,ur hij wilde eerst met de
schepenen spreken. Ik ben zelf naar de schepenen geg,um en die wilden tot
de Kerstheilige dagen uitstel eer zij zouden antwoorden. Ik heb als uiterste
datum St. Thomasdag Ql december) genoemd. De volgende dag kon ook
nog want dat was een zondag. Op die mndag ben ik weer n:u[ Gemert
gegaan, miur pits op maandag de 23e kreeg ik het antwoord dat zij nog
geen besluit hadden genomen of ze nu wel of niet samen met de bakker het
proces zouden aangaan. Uiterlijk op 9 januari zullen zij dat weten te
zeggenls

Het waarom van het tijdrekken der Gemertse schepenen wordt duidelijk
wanneer we de correspondentielezen tussen hen en de al eerder ingehuurde
Bossche advocaten. Op 28 december stuurden laatstgenoemden het navol-
gende schriftelijke advies naar Gemert:

* Ondanks de eed die de schepenen hebben afgelegd, mogen zij hun
gemeijnte altijd verdedigen, al is het tegen hun eigen heer!* De molendwang is tegen de naturele liberteUt die alle mensen ingebo-
ren is. Qloort u ook de leuze van de Franse Revolutie al een beetje
borrelen?)* Het bewijsstuk van 1364 is geen bewijsstuk: het is een transport-briet
waarbij de schepenen van Gemert als getuigen fungeerden, en dat is
niet hetzelfde als instemmen. Dat zouden namelijk de borgemeesters,
schepenen, Heiligegeestmeesters, kerkmeesters en een deel van de
gemeijnt hebben moeten doen.* Diederik van Gemert kon niet van zijn onderzaten verlangen dat zij
voortaan de molens van de commandeur dienden te gebruiken, want
daar hebben die onderzaten niet mee ingestemd. Bovendien was
Diederiks deel van Gemert zeer klein en luttel en de afspraak kon dus
nooit voor de hele heerlijkheid gelden.* In andere plaatsen waar dwangmolens zijn, mag men in ieder geval
wel elders koren kopen en (doen) malen. Ook koren uiwoeren en
elders laten malen en daar verkopen, is in zulke gevallen toegestaan.

Tenslotte werd er nog eens gewezen op de diverse getuigen die eensgezind

90



het bestaan van molendwang in Gemert, tot de aftondiging op het kerkhof
in 1603, ontkenden.

In Gemert voelde men zich gesterkt! De argumenten die de advocaten
hadden bedacht, kwamen blijkbaar overtuigend over en het dorpsbestuur

verenigde zich met Hendrick Peeters als partij in het aanstaande proces. De
bakker, toch wel stevig geschrokken van al dat deftig juridisch gedoe,

durfde niet zelf naar Brussel te gaan en ook voor hem werd, zoals advocaat
Van Zoemeren al eerder had geadviseerd, een procureur aangewezen. Ene

Ferdinandus Beroth zou namens Hendrick zijn beste beentje op het proces

voorzetten.
En de landcommandeur zette zijn baste been voor en haalde er al het oud
zeer bij dat hd zich over de Gemertenaren nog kon herinneren. Zo hadden

de ingezetenen zich blijkbaar niet op de juiste manier gekweten van de taak
om de nodige materialen te halen en te verYoeren wann@r er aan het huis
van Gemert werd gebouwd. Ja, het klopte dat hij vervolgens andere voerlui
een vracht met leien liet varen en dat hij de rekening onder de neus van de

Gemertse mensen had geschoven. Inderdaad, daardoor hadden ze hun eigen
paarden niet kunnen gebruiken en waren zii de kost en de drank misgelo-
pen. Maar ja, dat was hun eigen schuld; hrj had ze dikwijls vermaand

mnder dat ze enig acquiit deden!6
En over het spaaien en maaien wilde de edele heer het ook nog wel eens

even hebben. Dat is een onbetwistbaar recht van de Duitse Orde. En het
viel bovendien toch wel mee: de door de orde aan de pachters en de

hoevenaars uitgegeven gronden zijn van veel grotere kwantiteit dan die
waar de plicht van spaaien of maaien op rust. De ingezetenen zijn evenmin
bezwaard met de plicht terzake aangekochte beemden. Het is dus heus niet
zoveel werk.
Nee, de landcommandeur wilde de dorpelingen gewiuuschuwd hebben:
'buiten' malen mnder toestemming zou confiscatie van graan Dn paarden tot
gevolg hebben. En zoetgevooisd besloot Van Anstenrade: "Al waren de

ingezetenen niet verbonden in het voorschreven gema2l, dan zouden zij als

getrouwe onderdanen natuurlijk hun eigen heer liever agnosceeren (erken-
nen) dan anderen, dat is ook veel gerieflijker voor henzelf. Die geldver-
kwisting met ongefundeerde procqssen, allemaal veroorzaakt door enige
particuliere, ongeruste geesten en muijtmal<zrs; het lijkt wel of de onderza-
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ten door pure seductie of verleiding zich moedwillig in zulke kwesties

willen steken!"7

De repliek van het dorpsbestuur werd een dag later, op 9 januari te Brussel
aan de vertegenwoordigers van de Raad van Brabant overhandigd. Op een

uiterst beleefde manier hield men Emont van Anstenrade voor:

"Hoogwaardige, weledele en strenge heer. Wij, de regeerders en rngeze,te-

nen van uwe Hoogweerde heerlijkheid van Gemert, hebben uwe Hoogw.
wel willen aandienen deze navolgende punten, biddende daarin door Uwer
Hoogw. in recht voorzien te worden.'

De Gemertenaren herinnerden de landcommandeur er nog eens aan dat hij
bij zijn inhuldiging op 2l oktober 1607 de lieve onderdanen van Gemert
had beloofd hen in hun oude rechten te laten. Ook in de vervoersplicht
waren zij nooit tekort geschoten. "We hebben met onze wagen en paarden

kalk, steen en savel (zand) naar het huis van de Duitse orde vervoerd. Dat
hebben we opgehaald bij de dichtsbijzijnde plaats aan de Maas, bU het veer
van Sambeek of in Grave. Maar voor enige jaren geleden vond onze

tegenwoordige commandeur het ineens nodig de materialen in Maastricht te
laten halen met weemde buijtenlurren."
En wat de plicht van het spaaien en maaien aanging, wezen de Gemer-

tenaren op het Landcharter van 1421. "De beemden die toen, of uiterlijk tot
1468 aan het huis van Gemert toebehoorden, vallen onder die plicht. Niet
wat daarna is aangekocht en verkregen."t
De kwestie met betrekking tot de raapzaadtienden werd afged:urn met de

mededeling dat slechts het lun coren, zoals rogge, gerst en boekweit en

tarwe onder de tienderegeling viel en raapzaad zeker niet.

Het siert de Gemertenaren dat zij hun betoog eindigden met een hand-
reiking. "Zonder dwang zullen wij, meer dan wij schuldig zijn, doen
hetgeen de commandeur van ons verlangt."
En ofhet nu aan dit verzoenend gebaar lag of aan andere overwegingen van
recht, rechwaardigheid, welwillendheid en vredelievendheid; de partijen
sloten nog geen maand later een accoord.
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Op 3 februui L6l4 kwamen de Duitse orderidders en de Gemertse opstan-

delingen als volgt tot elkaar:

- de naburen van Gemert zullen helpen spaaien, maaien en hooien tot
de noodruft van het huis van Gemert, maar uitsluitend op die landerij-
en die door het huis worden beheerd, en mits degenen die het werk
doen, naar oude gewoonte van kost en drank worden voorzien.

- de Gemertenaren zullen het meel d* zii nodig hebben voor hun

huishouding, op de molens van de commandeur laten malen, op den

ouden molster (tegen het oude maalloon).
- indien het koren door windgebrek of ander beletsel langer dan drie

dagen op de molen blijft liggen, mtg men het weer halen en elders

laten malen. Als er om voornoemde redenen al drie dagen niet is

gemaald, mag men zonder toestemming 'op een ander ter muelen

gaan."
- indien de rosmolen wordt aangedreven door de paarden van de mulder

mag hrj het volle maalloon berekenen. Gebruikt men zijn eigen

paarden, dan volstaat de helft van de molster.
- buiten Gemert meel kopen en vervolgens invoeren mag alleen in het

geval de driedagenregel van toepassing is of wanneer er te Gemert of
op de naaste markt geen koren of meel te koop is.

Men ziet: vijf kordate afspraken en de draad van het gemoedelijke leven

van alledag kon in Gemert weer opgenomen worden. Zoutat alle volwassen

mannen in het dorp ondertekenden het accoord, pakten er een pint bier op

in de herberg van Dierck Maes Thds (het mout nu natuurlijk in Gemert
gemalen) en aten er een gratis stuk brood bij van een opgeluchte bakker
Hendrick Peeters. De 'naturele liberteijt' der mensheid zou pas 175 jaar

later en enkele honderden kilometers zuidelijker daadwerkelijk worden

bevochten.

VERANTWOORDING.

Alle gegevens m.b.t. de ruzie over de molendwang zijn onfleend aan

inv.nr. 822.1 tlm 822.28 van het Archief der gemeente Gemert (1271)
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IN7-1794. Alleen de massaal genuttigde pinten bier en het gratis brood,
vermeld in de laatste alinea, berusten op een veronderstelling. Maar dat is
de 'naturele liberteijt' die de schrijver meent te hebben.

NOTEN:

Als mout werd gemalen bleef de 'smaak' op de steen zitten en vermegde zich
met het volgende korenmeel. Om dat te vermijden werd dan eerst met wat
oud koren, de steen schoongemalen.
"Traffijckene" - vergelijk met het engelse woord "traffic" : verkeer. De
molendwang was slecht voor het handelsverkeer en voor de weekmarkt. Zou
het huidige gemeentebestuur niet kunnen nagaan of de verloedering van de
molen aan de Oudestraat oorzaak is van de slecht bezochte maandagmiddag-
markt?
Emondt Huyn van Amstenraidt, landcommandeur, herriep op 29 november
1613 vanuit Maastricht de gratieverlening aan Jan de Jeger. Jan wordt in het
epistel omschreven als een 'contraventeur' ( = gsn overtreder) die 'd'amende'
(=de boete) weigert te betalen.
!n dit bevelschrift wordt de hele geschiedenis rondom de molendwang nog
eens samengevat, maar er zitten ook wat nieuwtjes in, zoals het feit dat bij
overtreding niet alleen het meel verbeurd werd verklaard, maar dat ook een
boete van zes gulden werd verlangd.
Aardig detail: ln de declaratie van de kosten voert Marten Fabri die zondag
dat hij in Gemert moest wachten op als "stille liggen."
Dat is tegenwoordig 's middags in de Eendracht wel andersl
Gedateerd 8 januari 1614: een dag voordat het gemeentebestuur en de
bakker zich in Brussel dienden te vervoegen.
De Raad van Brabant heeft zich al eerder, op 9 juni 1487 uitgesproken over
de kwestie van het maaien en spaaien en als ijkpunt 1468 vastgesteld:
beemden na dat jaar door de Duitse Orde verworven vielen niet onder de
bedoelde plicht.
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