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Vroege historie van Rembrandtstraat 83 te 
Nieuw-Borgvliet, gemeente Bergen op Zoom 
 

Een woning met een markante geschiedenis, waarin graan een belangrijke rol speelt .  

Van grond van een bierbrouwer, naar  bakkerij en herberg, uitgebreid met stoomkorenmolen en later 

met kruidenierswinkel, naar autogarage en nu woning met hobbybrouwerij. Voorheen adres K195, 

nu Rembrandstraat 83 te Nieuw-Borgvliet. 

 

Historisch onderzoek: Willem Kruf 
Redactie: Gabriëlle Rossing 
Bergen op Zoom, 16 augustus 2021, aangepast 21 september 2021 
en 3 november 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

    
 

Afbeeldingen 2 en 3: Plattegrond van de stoomkorenmolen (± 1880) van Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst en voor- en 
zijgevel van de Rembrandtstraat 83 te Bergen op Zoom anno 2021 (T-kruising Rembrandtstraat / Oude Huijbergsebaan). 

Inleiding  
 
Ruim een eeuw geleden, vanaf 1880, bevond zich in het 
pand aan de Rembrandtstraat 83 een stoomkorenmolen  
die was opgericht door de twee vrienden Johannes Baptist 
Jansen en Jacobus Elst. Zij waren daar de eerste molenaars.            
Ook waren zij tien jaar later ook de oprichters van 
windkorenmolen De Twee Vrienden, die op een steenworp 
afstand aan de Oude Huijbergsebaan 227 staat. Van 1905 
tot circa 1968 hadden vader en zoon Meerbach op het adres 
van de stoomkorenmolen een bakkerij en kruidenierswinkel 
(afbeelding 1). Dit artikel gaat over de vroege historie van 
het pand aan de Rembrandtstraat. Daarnaast is er een 
historisch artikel over de windkorenmolen met de titel 
Windmolen De Twee Vrienden op Nieuw Borgvliet. 
 

Afbeelding 1: Locatie van de stoomkorenmolen en 

bakkerij aan de Rembrandtstraat en de 

windkorenmolen aan de Oude Huijbergsebaan in 

de wijk Nieuw Borgvliet (bron: Google Maps). 
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Een opvallende muurschildering wekt nieuwsgierigheid 
 

Op de muur van het pand aan de Rembrandtstraat 83 te Bergen op Zoom is een muurschildering te zien van 
een man met een zak graan of meel op de rug (afbeeldingen 4, 5 en 6). Boven de schildering staat een 
spreekwoord dat luidt “God schept geen mond of hij schept er brood voor” (afbeeldingen 7 t/m 10). 
Vermoedelijk zijn de muurschildering en het spreekwoord aangebracht kort na 1880 toen Johannes Baptist 
Jansen en Jacobus Elst in het pand een stoomkorenmolen in gebruik namen (zie bladzijde 10). 

De schildering vormt de start van historisch onderzoek van dit markante pand. De foto’s van de 
muurschildering en het spreekwoord zijn in juni 2021 genomen door de huidige bewoners Gabriëlle Rossing en 
Jacob Francke. 

 

    

Afbeeldingen 4 en 5: Muurschildering van een man met een zak graan of meel op de rug (foto’s: Cor Luijsterburg). 

 
 

 

Afbeelding 6: Locatie van de muurschildering en het spreekwoord in de voormalige stoomkorenmolen. Deze afbeelding toont een 

plattegrond van het pand toen het door familie Meerbach werd gebruikt als bakkerij. 
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Afbeeldingen 7 en 8: Het spreekwoord dat op de muur staat: “God schept geen mond of hij schept er brood voor”. 

 

 

    

Afbeeldingen 9 en 10: Het spreekwoord “God schept geen mond of hij schept er brood voor” staat uitgelegd op pagina 45 van een 

spreekwoordenboek uit 1727 dat is geschreven door Carolus Tuinman 
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Tijdlijn eigenaren en gebruik van het pand 
 

Jaartal Tot 1825 1825 1852 1867 1873 1878 
Wie Cornelis 

Moors 
Marijn 
Berbiers,  
later 
erfgenamen  

Franciscus 
Jacobs 

Marijn 
Hoppenbrouwers 

Johannes 
Baptist 
Jansen  

Johannes 
Baptist 
Jansen en 
Jacobus Elst 

Beroep Landbouwer Rentenier, 
zoon en broer 
van 
bierbrouwer 

(Meester) 
schoenmaker 

Metselaar 
 

Broodbakker Broodbakker 
en herbergier 

Aankoop/ 
Bouw 

Eigenaar 
Hoeve  
De  Raaijberg 
1)  

Koopt Hoeve 
De Raaijberg 
1) 

Koopt hoefje 
genaamd     
De Kleine 
Raaijberg 2) 

Koopt gronden 
bouwt woningen 
 

Koopt 
woning 

Elst vestigt 
zich op 
Borgvliet bij 
Jansen 

Gebruik Bouwland, 
hakhout 

Bouwland, 
hakhout 

Bouwland Woning Bakkerij en 
winkel  

Bakkerij, 
winkel en  
herberg  

Kadastraal 
sectienum- 
mer/adres 

o.a. percelen           
F 260 en                  
F 262 

o.a. percelen           
F 260 en             
F 262 

Huisnummer 
K 195  

Huisnummer  
K 195  

Huisnummer  
K 195 

Huisnummer  
K 195 

1)    op Nieuw-Borgvliet waren er in die tijd de grote hoeven De Raaijberg en Het Hoofdkwartier langs de     

Antwerpsestraatweg. De scheidslijn tussen de hoeven was het Koestraatje, de huidige Rembrandtstraat.   

2)    De hoeve de Raaijberg kende een tweede huis mogelijk is dit de Kleine Raaijberg.  

Jaartal 
(vervolg) 

1880 1884 1890 1900 1900 1940 1968 

Wie Johannes 
Baptist Jansen 
en Jacobus Elst 

Johannes 
Baptist 
 Jansen en 
Jacobus Elst 

Johannes 
Baptist 
Jansen en 
Jacobus 
Elst 

Johannes 
Baptist Jansen 
en Jacobus Elst 

Cornelis 
Meerbach 
schoon-
zoon 
Jansen 

Frans 
Meerbach, 
zoon 
Cornelis 

Frans 
Meerbach, 
zoon 
Cornelis 

Beroep Jansen: brood-
bakker en Elst: 
tapper, stoom- 
Molenaar  1)  

Molenaars  Jansen:  
broodbaker en 
Elst:  stoom-
molenaar 2) 

Brood-
bakker en 
winkelier 

Brood- 
bakker en 
winkelier 

--- 

Aankoop 
/bouw 

Aanbouw voor 
stoommaalderij 

Kopen  
perceel met  
standerdmolen 
De Heimolen 

Kopen 
perceel en 
bouwen 
windmolen  

Einde stoom-
maalderij, maar 
mogelijk al 
eerder 

Koopt 
pand  

  

Gebruik Herberg, 
kamer, winkel, 
bakkerij, 
stoommaalderij 

Zeer mogelijk 
niet meer in 
gebruik na on-
weer in 1880 

Graan 
malen 

Bakkerij 
en winkel 

Bakkerij 
en winkel 

Einde 
bakkerij 
winkel 

Kadastraal 
sectienum- 
mer/adres 

Huisnummer               
K 195, later  
K 233 

Huijbergse-
baan / Molen- 
zichtweg 

Oude 
Huijbergse-
baan 227 

Nieuw-
Borgvliet 83 

Nieuw-
Borgvliet 
83 

Rem-
brandt- 
straat 83 

Rembrandt-
straat 83 

1) = in bevolkingsregister 1880/1900 is het beroep van Jansen broodbakker en Elst tapper later stoommolenaar  

2) = in bevolkingsregister 1900/1920 is het beroep van Jansen broodbakker en Elst stoommolenaar  

 



6 
 

Eigenaren en gebruik van het pand 
 

Sedert de invoering van het kadaster begin 19e eeuw kent het huidige Rembrandstraat 83 de volgende eigenaren. In 

dit hoofdstuk is uitgegaan van de gegevens uit het kadaster. Bij een jaartal in het kadaster moet worden bedacht dat 

de feitelijke gebeurtenis doorgaans een jaar eerder heeft plaatsgevonden. 

 

Tot 1825  

Op 24 december 1824 overlijdt Cornelis Moors, bouwman op hoeve de Raaijberg te Borgvliet.                                          

Er wordt op 19 januari 1825 een notariële inventaris van de boedel van overledene opgesteld (afbeelding 11en 12).

  
Afbeelding 11   Aanhef van de boedelbeschrijving van de overladen Cornelis Moors  

Onderdeel van de boedel is dit perceel land

                                                                      
Afbeelding 12   Fragment uit boedelbeschrijving                                                                                                                                                                                  

Kijkende naar de omschrijving zal dit de ondergrond van nu Rembrandtstraat 83 zijn. Het valt op dat die straat dan 

Koestraatje wordt genoemd. Op 8 april 1825 vindt verkoop plaats door enige erfgenaam van Cornelis.                    

                                                                                                                                                                                                          

Marijn Berbiers koopt hoeve de Raaijberg met de percelen F260 en F262 

De koper Marijn Berbiers woont in de Blauwehandstraat in het centrum van Bergen op Zoom. Hij woont hier met zijn 

broer Antonie. Zij zijn zonen van Willem Berbiers, die bierbrouwer is. Volgens het boek Bergen op stoom op pagina 

263 is Antonie ook bierbrouwer en hij rapporteert tijdens de Franse tijd in 1798 over de schamele bezittingen van 

het Gilde der Brouwers. Marijn koopt hoeve de Raaijberg van de overleden Cornelis Moors op 8 april 1825 

(afbeeldingen 13 en 14).                                                                                                                                                                       

Volgens de kadasterlegger nummer 51a gemeente Bergen op Zoom is hij eigenaar van de percelen sectienummers 

F263 (hakhout), een perceel gerekend tot De Raayberg, F260 (bouwland) en F262 (hakhout), twee percelen gerekend 

tot (hoeve) ’t Hoofdkwartier (afbeeldingen 15 t/m 19). De percelen F260 en F262 vormen de locatie aan de 

Rembrandtstraat 83 (zie afbeelding 1 en 20). 
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Afbeelding 13 :  passage uit gedeelte van Repertoire van de notaris de aankoop door Marijn Berbiers 

waaronder 

 
Afbeelding 14 :  passage uit voormeld gedeelte van repertoire van de notaris  

 

 

 

   

 

 

Afbeeldingen 15 t/m 19: De percelen F260 en F262 en naam gebied zoals vastgelegd in het Kadaster op naam van Marijn Berbiers. 
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Na overlijden van Marijn wordt als erfgenaam eigenaar broer Antonie Berbiers en na zijn overlijden bierbrouwer                  

Gerardus Meganck, aldus vriendelijke mededeling van onderzoeker John Roovers. 

In 1852 wordt Franciscus Jacobs de nieuwe eigenaar van de percelen F260 en F262 

De leggerartikel van Marijn Berbiers vermeldt “1853 verkoop juni 1852” en “Overgebragt naar” de nieuwe eigenaar 
Franciscus Jacobs (beroep: schoenmaker) (afbeeldingen 21, 22 en 23). Jacobs kocht F 260, 379 van bierbrouwer 
Gerardus Meganck, bij akte van notaris J.F. van Goch op 3 juni 1852, aldus voornoemde John Roovers.  
 

 

 

 

Afbeeldingen 21, 22 en 23: Aankoop van percelen door Franciscus Jacobs zoals vastgelegd in het Kadaster. 

 

       

Afbeeldingen 24, 25 en 26: Hulpkaarten van de locatie wat Rembrandtstraat 83 is, respectievelijk uit augustus 1835, 1862 en uni 1865. 

Genummerde straten (anno 2021): 1: Rembrandtstraat, 2: Oude Huijbergsebaan, 3: Mondafseweg. 

Afbeelding 20: Eerste tekeningen van de locatie van de stoomkorenmolen aan de 

Rembrandtstraat 83 (rood omcirkeld).  

Het pad dat op de tekening van linksonder naar midden-boven loopt is de huidige 

Rembrandtstraat. Daar waar dit pad uitkomt op de Huijbergsebaan (nu: Oude 

Huijbergsebaan) begint tegenwoordig de Mondafseweg.  

Eind negentiende eeuw bevindt het pand aan de Rembrandtstraat 83 zich op de 

kadastrale sectienummers F262 (dat ligt tegen de huidige Oude Huijbergsebaan 

aan) en op het daaronder gelegen sectienummer F260. 

Bron kadastrale gegevens: kaart OAT10013F04 uit de collectie Kadastrale Kaarten 

1811-1830 van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 
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In 1867 koopt en bouwt Marijn Hoppenbrouwers twee huizen op adres K195  

Op 8 april 1867 koopt Marijn Hoppenbrouwers, metselaar van beroep, onderhands van Franciscus Jacobs en gaat op 

zijn eigendom bouwen, aldus mededeling van voormelde John Roovers. Het huis krijgt huisnummer K 195. 

 

 

Afbeelding 27: Aankoop van percelen door Marijn Hoppenbrouwers zoals vastgelegd in het Kadaster. 

Marijn Hoppenbrouwers woont in 1867 en 1868 op huisnummer K195 (zie afbeelding 27).                                               

Hier woont hij nog op 17 april 1871.  

 

Afbeelding 28: Geboorteaangifte kind Marijn Hoppenbrouwers. Aktedatum: 30 december 1868. 

Overigens op 4 juni 1868 trouwt Marijn Hoppenbrouwers met Johanna Vennix, een nicht van de na te vermelden 

Johanna Vennix. De hierna te noemen Johannes Baptist Jansen is directe familie van Johanna Vennix, die gehuwd is 

met Franciscus Jacobs.  
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Johannes Baptist Jansen komt op Nieuw-Borgvliet wonen en koopt K 195 

Op 6 september 1873 vestigen, aldus het bevolkingsregister, Johannes Baptist Jansen en zijn vrouw Maria Elisabeth 

Koolen zich op het adres K195. Jansen wordt ingeschreven als (brood)bakker. Kort daarvoor heeft het echtpaar het 

huis gekocht op 3 juli 1873 (afbeelding 29). Johannes Baptist Jansen krijgt ook leggerartikel (afbeelding 30). 

                                    

Afbeelding 29 : kop van de notariele akte waarbij Johannes Baptist Jansen en zijn echtgenote                                                                                                     

het perceel Rembrandtstraat 63 met huis koopt.                                                                                                                                                                                    

Voor de fijnproever :  “ter plaatse genaamd het Hoofdkwartier” is  verklaarbaar.                                                                                                                             

Het eerder genoemde Koestraatje begon toen recht tegenover de huidige Mondafseweg. 

 

Afbeelding 30 : Aankoop van percelen door Johannes Baptist Jansen en 

zijn vrouw Maria Elisabeth Koolen zoals vastgelegd in het Kadaster. 
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Vanaf 1878 wonen vrienden Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst in het pand op adres K195  

Op 2 september 1878 wordt Jacobus Elst buurman van Jansen. Later wonen ze op het zelfde adres. Johannes Baptist 

Jansen is volgens het bevolkingsregister 1880-1900 broodbakker en Jacobus Elst is eerst tapper (lees ook herbergier) 

en later stoommolenaar beroep (afbeelding 31 tot en met 34).           

       
Afbeelding  31 en 32  Inschrijving van Johannes Baptist Jansen in bevolkingsregister 1880 - 1900   

                                                                                                                   
Afbeelding  33 en 34  Inschrijving van Jacobus Elst in bevolkingsregister 1880 - 1900                

Het beroep van de twee heren is in het bevolkingsregister 1900-1920 nog steeds broodbakker en stoommolenaar.                  

In de verschillende notariële akten worden ook andere beroepen vermeld. Elst kent dan wel een ander adres.   

Mogelijk heeft Johannes Baptist Jansen vanaf 1873 meel betrokken van de standaardmolen De Heimolen of maalt hij 

daar zelf als molenaar, omdat niet immer een molenaar op de Zuidgeest (Woensdrecht) in het bevolkingsregister is 

ingeschreven. De Heimolen is, aldus onderstaand krantenbericht op 22 juli 1880, in zijn volle lengte door de bliksem 

getroffen en een wiek is verbrijzeld (afbeelding 35). Hierdoor kan de molen buiten bedrijf zijn geraakt. In 1880 heeft 

bakker Jansen mogelijk geen bakmeel meer, mogelijk doordat de De Heimolen niet meer werkt. 

 

Afbeelding 35: Bericht in De Grondwet over de door bliksem getroffen molen De Heimolen. 

Oprichting van de stoomkorenmolen door Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst in 1880 

Op 13 september 1880 vroegen Johannes Baptis Jansen en Jacobus Elst een vergunning aan voor een door hen op te 

richten “stoomgraanmolen” “voor het malen van alle soorten granen” met een stoomtuig met een vermogen van 

van 4 pk (afbeeldingen 38 en 39).  

Maar een journalist had drie weken eerder kennis van de plannen van Jansen en Elst (afbeeldingen 36 en 37). 

Volgens het bericht wordt er al gebouwd. De N.R.Ct. zal zijn de Nieuwe Rotterdamsche Courant.                                              

Wat opvaltin het artikel : “de firma Janssen-Elst” en “gemeente Nieuw-Borgvliet”.  

       
Afbeeldingen 36 en 37 :   krantenbericht over aanvang van bouw van stoomgraanmolen 
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Afbeeldingen 38 en 39: verzoek om vergunning tot het oprichten van een stoomkorenmolen (afbeelding 38) en de technische omschrijving van 

de molen (afbeelding 39). 

De ingediende aanvrage wordt gepubliceerd de krant De Zoom van 16 september 1880 (afbeeldingen 40, 41 en 42). 

Jansen en Elst zijn echter niet de enigen die met meel hun boterham willen gaan verdienen. Nog een bedrijf wil in 

meel gaan handelen (afbeelding 42). 

                                    
Afbeeldingen 40 en 41 : kop van de krant met bekendmaking ontvangen verzoekschriften 

                                                                                                       
Afbeelding 42 : de twee aangevraagde verguniingen  
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Veertien dagen later wordt de vergunning afgegeven. Het ‘geen bezwaar’ van de gemeenteopzichter en de 

vergunning zijn beiden gedateerd op 29 september 1880 (afbeeldingen 43 en 44). 

    

Afbeeldingen 43 en 44: Vergunning voor het oprichten van de stoomgraanmolen op het huidige adres Rembrandtstraat 83. 

 

Afbeelding 45: De stoomkorenmolen wordt geplaatst in de aan te bouwen hoek aan de rechter kant van het pand. 

 
 
 

    

    



14 
 

 
Op woensdag 8 en donderdag 23 december 1880 plaatsen Jansen en Elst advertenties voor het werven van klandizie 

voor de stoomgraanmolen (afbeeldingen 46 en 47).        

 

 

      

Afbeeldingen 46 en 47: Advertentie voor de stoomkorenmolen in de krant De Zoom op 23 december 1880. 

In de loop der jaren worden er ook patenten gehaald of afgegeven (afbeeldingen 48 tot en met 51) 

 

 

  

Afbeeldingen 48 t/m 51: Patenten afgegeven voor de stoomkoren-molen (bron: Kamer van Koophandel Bergen op Zoom). 
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De locatie van de stoomkorenmolen, zoals vermeld in het kadaster 

 

    

Afbeeldingen 52 en 53: Hulpkaarten uit maart 1881 en 9 maart 1883. 

 

 

 

 

Afbeelding 55: Veldwerk dienstjaar 1889 vermelde in potlood een huis en meelfabriek aan de huidige Rembrandtstraat 83. 

Afbeelding 54: Locatie van het pand 

aan de Rembrandtstraat 83. In 

potlood is de uitbreiding, inclusief 

afmetingen, van het pand met de 

stoomkorenmolen te zien. Dus de 

kaart zal rond 1881 zijn getekend. 
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Afbeeldingen 56 en 57: Locatie van het pand aan de Rembrandtstraat 83 op een hulpkaart uit 1884. De aanduiding “902 stichting 

Koolen” staat voor het volgende: “902” is kadastraal sectienummer F 902 en “Koolen” is de naam van Maria Elizabeth Koolen - 

echtgenote van stoomkorenmolenaar Johannes Baptist Jansen. Het woord stichting zal vermoedelijk betrekking hebben op de 

bijgebouwde losse berging of opslag. Afbeelding 43 is een uitvergroting van afbeelding 42. 
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Samenvoeging van percelen F596 en F597 en splitsing woning en meelfabriek in de jaren 1880 

Op 18 juli 1881 vindt er een openbare verkoop plaats “op Nieuw Borgvliet ten herberge van Johannes Baptist 

Janssen”. Uit een tweede leggerartikel blijkt dat Johannes Baptist een ijverig baasje is. Het artikel maakt melding van 

een bijgebouw in 1882. Stichting in 1884 en 1885 Exp. Vrijdom. Onder Exp(iratie) vrijdom zal te verstaan zijn afloop 

van vrijstelling van grondbelasting, zoals dat bijvoorbeeld ook voor te ontginnen heidevelden gold. In 1889 is er als 

soort van eigendom eerst vermelding van huis en erf en vervolgens na splitsing van eigendommen huis en erf en 

huis, erf en meelfabriek. 

 

 

 

 

Afbeeldingen 58, 59 en 60: Splitsing van het onroerend goed naar huis, erf en meelfabriek zoals bekend in het Kadaster. 
 

 

 

Bouw van de windkorenmolen “De Twee Vrienden” in 1890 

In 1890 laten Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst de stenen bergkorenmmolen “De Twee Vrienden” bouwen aan 

de Huijbergsebaan (nu: Oude Huijbergsebaan 227; afbeelding 62). Zie separaat beschreven historie Windmolen De 

Twee Vrienden op Nieuw Borgvliet. 

 

Afbeelding 61: Oppervlakte van 

de samengevoegde percelen 

596 en 597 (adres K 195). 

 

Afbeelding 62: Hulpkaart met 

metingen in februari 1914. De 

ronde vorm linksboven geeft de 

locatie van windkorenmolen    

“De Twee Vrienden” aan de 

Oude Huijbergsebaan aan. 
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Bedrijvigheid zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Bergen op Zoom 

Ondanks dat de stoomkorenmolen in Nieuw Borgvliet er al in 1880 is, komt die niet terug in het jaarverslag van 1891 

van de Kamer van Koophandel (afbeeldingen 63 en 64). 

    

Afbeeldingen 63 en 64:  Jaarverslag van 1891 van de Kamer van Koophandel. 

De Kamer van Koophandel zendt vragenlijsten naar bedrijven. In 1894 hebben Johannes Baptist Jansen en Jacobus 

Elst de vragenlijst ingevuld ingezonden (afbeeldingen 65 en 66). 

    

Afbeeldingen 65 en 66: Vragenlijsten van de KvK zijn ingevuld door de eigenaren van de stoomgraanmolen. 

 

Passages uit jaarverslagen van de Kamer van Koophandel over meelindustrie en graanhandel 

   
1894       1895 

  
1896       1897 
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1899       1900 

 

Vermelding van de stoomkorenmolen in notariële aktes  

Dat een stoomkorenmolen wordt gebruikt bevestigt een notariële akte van 5 april 1890. Ten sterfhuize op het adres 

wijk K nummer 195 te Nieuw Borgvliet van de vrouw van Jacobus Elst - Anna Cornelia van Loon - wordt in die akte 

een boedelbeschrijving opgemaakt. Voor de waardering treedt Johannes Baptist Jansen als deskundige op, hij heeft 

immers als mede-eigenaar van de stoomkorenmolen een belang in de verdeling van de boedel. Johannes Baptist 

Jansen is overigens toeziend voogd van de minderjarige dochter van Jacobus Elst en zal inwoning aan Elst hebben 

gegeven - kijkende het leggerartikel van Johannes Baptist Jansen waarin woning K195 wordt vermeld. De 

boedelbeschrijving vermeld ook “In het woonvertrek bij Jansen” (afbeelding 67), de aankoop van de (eerder door de 

bliksem getroffen) standaardmolen De Heimolen door Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst in 1884, de opbrengst 

van de afbraak van die molen (groot 1.800 gulden) en de stoomkorenmolen (afbeelding 68 ) aan de Rembrandtstraat 

83. Die opbrengst van de afbraak zal zijn besteed aan de later vermelde bouw van de stenen bergkorenmolen            

“De Twee Vrienden”.  

    

 

  

Afbeelding 67: Boedelbeschrijving van de woning van 

Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst in 1890. 

Afbeelding 68: Boedelbeschrijving van de stoomkorenmolen 

van Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst in 1890. 
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Opvallend is dat in 1900 op de Heimolen, dicht bij Nieuw Borgvliet, een stoomkorenmolen is gekomen (bron: lokale 

krant De Avondster op donderdag 25 april 1900) (afbeelding 69). Dat is opmerkelijk, want het was in een tijd dat dat 

de graanhandel van weinig betekenis meer was.  

 

Afbeelding 69 : Krantenartikel over een nieuwe stoomkoren-molen in Heimolen. 

Mogelijk hebben Johannes Baptist Jansen en Jacobus Elst de stoomkorenmolen in Nieuw Borgvliet verkocht, omdat 

ze toch ook graan konden malen met hun windkorenmolen “De Twee Vrienden”. 

Jacobus Elst wordt in zijn testament van 2 augustus 1900 nog molenaar genoemd, maar dat kan voor de 

windkorenmolen “De Twee Vrienden” gelden, want daarvan doet hij pas op 8 juli 1902 afstand. In zijn testament van 

12 november 1903 staat dan ook vermeld “zonder beroep”. Op 25 december 1903 overlijdt Jacobus Elst. Als gevolg 

hiervan wordt op 15 april 1904 opnieuw een boedelverdeling opgemaakt voor de erfgenamen. In deze notariële akte 

wordt verwezen naar de boedelverdeling in 1890 (afbeelding 70).  

 

Afbeelding 70 : Boedelbeschrijving het perceel waar de woning en stoomkorenmolen op staan. 
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Twee foto’s en tekening met pand Rembrandtstraat 83 

        
Afbeelding 71 (links) : Het einde van de Rembrandstraat richting Oude Huijbergsebaan anno 1900 met links van het huis op voorgrond 

vermoedelijk het schuine dak en schoorsteen die ook op onderstaande tekeningen staan.                                                                                              

Afbeelding 72 (rechts) : De Oude Huijbergsebaan in 1913 met links de pas gebouwde woning, schuur en maalderij van molenaar Alphonsus van 

Loon van windmolen De Twee Vrienden en rechts naast de hoge gevel het dak en schuur van het pand van Cornelis Meerbach. 

 

                                        
Afbeeldingen 73 t/m 76 : Zicht op nieuwe situatie vanaf de Oude Huijbergsebaan.                                                                                                     

Genummerde straten: 1: Rembrandtstraat, 2: Oude Huijbergsebaan. 
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Over de bakker Cornelis Meerbach 1900-1941 

Op  2 augustus 1900 - in een akte opgemaakt door notaris W. van Gastel te Wouw - verkoopt Johannes Baptist 

Jansen, molenaar, het pand aan de Rembrandtstraat 83 aan zijn schoonzoon Cornelis Meerbach, broodbakker, 

(afbeeldingen 77).                                 

                                                    
Afbeelding 77 : begin van de koop-/verkoopakte van schoonouders Jansen aan schoonzoom Cornelis M. Meerbach 

In de koopakte wordt bepaald dat de verkoper en zijn echtgenote levenslang in een gedeelte van het pand als 

huurders mogen blijven wonen.  De akte kent een bijzondere bepaling over gebruik van de waterpomp                  

(afbeelding 78) . 

  
Afbeelding 78 :  deel van akte koop/verkooppand van schoonvader J.B.Jansen aan schoonzoon C.M. Meerbach van 2 augustus 1900 

Mogelijk niet verwonderlijk kijkende naar deze berichten in Dagblad van Noord-Brabant op zaterdag 21 april 1923 en                     

25 juli 1923 (afbeelding 79 en 80). 

  
Afbeelding 79 :  Dagblad van Noord-Brabant op 21 april 1923                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Afbeelding 80 :   Dagblad van Noord-Brabant op 25 juli 1923       

                                                                        :                                                                                                                                                                  
Overigens op die 2 auguistus 1900 waren ook Jacobus Elst en zijn tweede echtgenote bij de zelfde notaris voor het 

vastleggen van een testament ieder. 
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De koop/verkoop wordt ook kadastraal vastgelegd. 

 

 

Afbeeldingen 81 en 82: Aankoop van percelen door Cornelis Meerbach zoals vastgelegd in het Kadaster.  

In het adresboek van 1901 komt Cornelis Meerbach als bakker voor en zijn schoonvader Jansen nog als molenaar 

(afbeeldingen 83 t/m 86). 

 

          

Afbeeldingen 83 t/m 86: molenaar Jansen en bakker Meerbach in het lokaal adresboek van 1901. 

Op 22 mei 1912 vraagt Cornelis Meerbach een Hinderwetvergunning aan voor een op te richten bakkerij                        

(afbeelding 87). De vergunning wordt na verklaring van geen bezwaar van de gemeente-opzichter en na bericht van 

de inspecteur van den arbeid te Breda verleend op 12 juli 1912. In 1918 wordt de vergunning voor uitbreiding van de 

bakkerij verleend (afbeelding 88, 89 en 90). Naast de uitbreiding van de bakkerij verbouwt Cornelis ook zijn winkelpui 

(afbeeldingen 91 en 92). Daartoe kreeg hij op 9 augustus 1918 een vergunning.  

 

  

Afbeelding 87: Verzoek tot 

oprichting van de bakkerij door 

Cornelis Meerbach, 22 mei 1912. 
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Afbeeldingen 88 en 89: Hinderwetvergunning voor de uitbreiding van de bakkerij van Cornelis Meerbach, verleend op 5 juli 1918. 

 

Afbeelding 90 : Tekening van de bakkerij van Cornelis Meerbach aan de Rembrandtstraat 83 
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Afbeeldingen 91 en 92: Tekeningen met de aanpassing van de winkelpui van de bakkerij van Cornelis Meerbach. 
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Op 23 november 1926 krijgt Cornelis Meerbach een Hinderwetvergunning tot verdere uitbreiding van zijn bakkkerij: 

van oliemotor naar electromotor (afbeeldingen 93 t/m 96). 

 

Afbeeldingen 93 : Tekening van de bakkerij met een electromotor. 

 

 

Afbeeldingen 94, 95 en 96 : Vergunning voor een electromotor in de bakkerij van Cornelis Meerbach, 23 november 1926. 
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Afbeelding 97 : 

 Cursusgroep in de bakkerij van Cornelis Meerbach, 1938 (foto uit collectie van Karel Meerbach, kleinzoon van Cornelis Meerbach). 

Advertenties van bakkerij Cornelis Meerbach in dagbladen 

 

Dagblad van Noord-Brabant 31-12-1926. 

  

Dagblad van Noord-Brabant 28-06-1928, met als een van de verkopers C. (Cornelis) Meerbach uit Nieuw Borgvliet. 

   

De Volkskrant, 12-08-1932. De Volkskrant, 31-12-1932.  De Volkskrant, 31-12-1934. 

 

Dagblad van Noord Brabant, 31-12-1936. 
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Zoon Franciscus Meerbach neemt de bakkerij over 

Daarna gaat het pand aan de Rembrandtstraat 83 over naar zijn zoon, Franciscus (Frans) Meerbach (afbeeldingen              

98 en 99), die ook bakker is (afbeelding 98). Hij verbouwt de bakkerij in 1941 (afbeeldingen 100 en 101). 

 

 

 

Afbeeldingen 98 en 99 : Aankoop van percelen door Franciscus Meerbach, zoon van bakker Cornelis Meerbach, 

zoals vastgelegd in het Kadaster. 

    

Afbeeldingen 100 en 101 : Vergunning voor de verbouwing van de bakkerij van Franciscus Meerbach, 2 maart 1941. 

 

Afbeelding 102: Plattegrond van de bakkerij van Franciscus Meerbach. 
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Afbeelding 103 : 

Bakker Cornelis Meerbach links en midden 14-jarige zoon Frans (foto uit collectie van Karel Meerbach, kleinzoon van Cornelis). 
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Franciscus Meerbach verbouwt de winkelpui in 1950 (afbeeldingen 104 en 105) waartoe vergunning is gevraagd en 

verleend. 

 

 

 

Afbeeldingen 104 en 105: Tekeningen met de aanpassing van de gevel van de bakkerij van Franciscus Meerbach, november 1949. 

 

 

  

Afbeelding 106 : Meerbach kruidenier en bakkerwinkel na 

vernieuwing 1950 van buiten af (foto uit collectie van Karel 

Meerbach, kleinzoon van Cornelis Meerbach). 

Afbeelding 107 Gevel met ingang Rembrandtstraat 83 anno 2021 ter hoogte 

van waar destijds de winkel van Meerbach was. Mogelijk is de originele 

winkelvloer met grijze en gele tegeltjes nog zichtbaar (foto: Gabriëlle Rossing). 
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Afbeelding 108 : De vernieuwing van de winkel 
kreeg aandacht in het Brabants Nieuwsblad van 
maandag 1 mei 1950  

  
 
Dat zelfs vele bloemen de heropening opfleurden blijkt uit deze  
Afbeelding 109 
een bloemrijke foto aangeleverd door Karel Meerbach, kleinzoon van Cornelis Meerbach 

 
 

Herinneringen aan de winkel aan de hand van bovenstaande foto zijn aangereikt bij mails.                                                         

Op 27 oktober 2021 verhaalt Louis Raaijmakers, een buurjongen die schuin tegenover de winkel naast de kerk 

woonde :  “Wat nou net ontbreekt is aan de rechterkant de kast met laden met een venstertje waar het snoep in zat. 

Maar ja, dit was ook voor de grote mensen.”   

Op 28 oktober 2021 de zoon Karel van Frans Meerbach :  “Mijn leven lang stond de ladenkast met bonbons links, 

daarachter (tegen de wand) waren rekken met snoep zoals spekken, lolly's, dropsnippers en staven, zakjes manna 

van de Faam enz. Dus links van de bloemenzee naast de deur van de woonkamer. Als je dan 2 stappen naar achter 

deed dan zag je tegen de woonkamerwand de 3 rijen met koekblikken met glazen doorkijk deksels.”  

Louis Raaijmakers stuurt op 30 oktober 2021 een aanvulling: “Het staat mij bij dat als je binnenkwam dat je dan 

tegen een toonbank aanliep en dat in die toonbank laden met snoep zaten met een glazen front waardoor je 

gemakkelijker kon kiezen. Jouw moeder, Karel, was trouwens een heel vriendelijk mens. ik kwam er graag voor brood 

en .....snoep. Ik zie ook jouw vader Frans nog vanuit de bakkerij de winkel binnenkomen. Leuke herinneringen”   

 

 

 

 



32 
 

 

Cornelis Meerbach is op 1 januari 1956 overleden. Willem Kruf - opsteller van deze historie en geboren eind 1952 - 

herinnert zich de bakkerij uit zijn jonge jaren. Volgens Louis Raaijmakers, die aan de overkant woonde, is Frans 

(Franciscus Meerbach, zoon van Cornelis) uiterlijk in 1968 met de bakkerij gestopt. 

 

Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst en nogmaals advertenties 

In 1936 zet Cornelis Meerbach een bakkerij bemand door zoon Carolus te huur en te koop op de Wouwseweg. Op dit 

adres is er telefoon volgens Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1932 (afbeelding 111). Op Borvliet is er 

pas telefoon in 1935 volgens de zelfde naamlijst van 1935. In 1937 staat alleen de Rembrandtstraat nog in de 

naamlijst. 

 

Afbeelding 111 : Namen, adressen en telefoonnummers op de “naamlijst voor den interlocalen  

telefoondienst 1932” van bakkers Cornelis (vader) en Carolus (zoon) Meerbach. 

Cornelis Meerbach is nog bakker op Borgvliet op 31 december 1938 en in 1940 volgens Naamlijst voor den 

interlocalen telefoondienst 1940, 1941 en 1942. In de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst staat vanaf 

1943 zijn zoon Franciscus Meerbach vermeld, maar niet alleen als brood- en beschuitbakker. 

Dagblad van Noord-Brabant, 25-04-1936.                          De Volkskrant, 31-12-1938. 

Afbeeldingen 112, 113 en 114 : Bakkers Cornelis (vader) en Franciscus (zoon) Meerbach in twee dvertenties en op de “naamlijst voor den 

interlocalen telefoondienst”. 

 

Afbeelding 110 : Hulpkaart met 

metingen in februari 1952. De naam 

“C.M. Meerbach” is vermoedelijk de 

naam Cornelis Meerbach. Hij is de 

vader van F.J. (Franciscus) Meerbach. 

De nummers 79, 81 en 83 zijn de 

huisnummers van de panden aan de 

huidige Rembrandtstraat. Op nummer 

83 bevinden zich dan twee huizen en 

bakkerij. 
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Bronnen 
 

Archieven (dossiers, beeldbank, microfiches kranten c.a.) van West-Brabants Archief 

Kadaster (artikelleggers, hulpkaarten en veldwerk) 

Website Delpher kranten en boeken  

Carolus Tuinman (1727). Spreekwoordenboek 

https://books.google.nl/books?id=IDA1POpQqGUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0

#v=onepage&q&f=false  

       

 

https://books.google.nl/books?id=IDA1POpQqGUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=IDA1POpQqGUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

