
Graanmaalderij van Cornelis Damen op Nieuw-Borgvliet 

In het gebied van de parochie Nieuw-Borgvliet wordt op meerdere plaatsen graan gemalen. Zo ook in de maalderij van Cornelis Damen.  

Voor het beeld alvast een beeld van de locatie.  

                    

 
Situatie in 1928 
1. Rembrandtstraat 
2. Antwerpsestraatweg 
3. Herberg, woning van Marinus Uitdewilligen 
4. Maalderij van formeel Marinus, feitelijk schoonzoon Cornelis Damen 
5. Woning van Cornelis Damen 

 
       NB.  In het kadaster wordt in die tijd en daarvoor weinig de naam   
       (Nieuw-)Borgvliet gebruikt. De gebruikelijke naam is Het Hoofdkwartier,                          
       de daar liggende grote boerderij. 
 
       De perceelnummers zijn ontstaan door verdeling van het aanvankelijke  
       perceel met sectienummer F 1220. Zie kadastertekening verderop. 

 

Landbouwer en herbergier Marinus Uitdewilligen met op papier een maalderij 

Zijn naam wordt op verschillende wijzen geschreven. Aanvankelijk woont als landbouwer op Nieuw-Borgvliet. In 1908 is hij aanwezig bij een grote verkoop van 

grootgrondbezitter familie Baron de Borrekens uit Antwerpen. Volgens de akte van notaris W. van Gastel te Wouw van 22 april 1908 koopt Marinus twee van                    

de vele percelen/kopen. Deze twee percelen liggen langs de Rembrandtstraat, hoek Antwerpsestraatweg 

  



 

  

Voor de financiering sluit hij een hypotheek af  op 30 mei 1908 met als onderpand onder andere voormeld bouwperceel                                                                                             

met nadere duiding van “met daarop te stichten gebouwen”.  

  



En op het bouwperceel gaat hij bouwen, zo blijkt naast het leggerartikel in het kadaster uit de hulpkaarten van april 1908 sectie 1220, later 1502, en rechts mei 1914                    

    

 
Allereerst bouwt Marinus als  
landbouwer in 1910/1911 een 
koffiehuis, herberg op de van de 
Antwerpsestraatweg en de 
Rembrandtstraat.  
 
In 1913 vraagt hij als Uittewilligen en 
koffiehuishouder  bouwvergunning 
voor twee woningen  gelegen aan het 
in de volksmond zogenoemde 
Koestraatje tegen zijn koffiehuis. 
 
Zie voor de straatnaam 
https://www.bhic.nl/ontdekken/ 
verhalen/straatnamen-op-nieuw-
borgvliet-roepen-geschiedenis-tot-
leven 
 
 
 
 

                                            

 

 

  
 
Inschrijving in het woonhuisregister 1920-1940 
J.M. Helmons is de uitbater van 1927 tot 1934, nadat Marinus in 1927 zijn 
herberg heeft laten veilen. 
 
Op de foto uit het boek “Bergen op Zoom, zo het was 2,” het café rond 
1930 en met dakkapel de twee in 1913 gebouwde huizen  

https://www.bhic.nl/ontdekken/%20verhalen/
https://www.bhic.nl/ontdekken/%20verhalen/


Dat Uitdewilligen een flinke hoek grond heeft blijkt ook uit een hypotheek akte van 3 
juni 1925  
 
Er vinden telkens mutaties plaats in het onroerend goed en dat heeft tot gevolg 
telkens nieuwe hulpkaarten in het kadaster. Onderstaande die van maart 1919 en                              
rechts april 1923. Opvallend zijn ook de hulpkaart daaronder van maart 1928 en 
rechts mei 1939: tekening met zonder de jongensschool  en huis van het schoolhoofd.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

        

         



Op 11 mei 1925 huwt Cornelis Damen, landbouwer, in Bergen op Zoom met Hendrika Uitdewilligen, zonder beroep en vader is landbouwer. In het woonhuisregister 

1920-1940 staat het paar op adres Antwerpsestraatweg 401 ingeschreven. Kort daarvoor heeft Cornelis -na aanvrage op 24 januari 1925 - op 28 februari 1925 een 

bouwvergunning gekregen voor de bouw van “een woning annex maaldery”. De verlening kent als voorwaarde: “dat wordt gebouwd in de bouwlyn zooals van 

Gemeentewege zal worden aangegeven”. De vergunning vermeldt ook dat afschrift ervan wordt uitgereikt aan de adressant. Onderstaand de bouwtekening.                          

Wat opvalt is dat op de situatieschets op de onderstaande bouwtekening niet de schuur staat zoals die op de hulpkaart van maart 1928 is getekend.  

        

 

 en de molenaar denkt aan zijn klandizie 
 

 
 

 
Dagblad van Noord-Brabant    
31-12-1926 en 31-12-1927   

 

Dan het huis en maalderij op foto: links vooraanzicht van de woning met links een stukje van de maalderij vanuit de Langeweg en rechts Antwerpsestraatweg met 

tramspoor en huis en maalderij rechts achter de boom links op voorgrond. Kijkende naar de bouwtekening en foto rechtsonder zijn de gevelbekleding en dakkapellen 

later aangebracht. De datering zal zijn 1925 - 1930  



         

Omdat het onroerend goed wordt gebouwd op de grond van Marinus, landbouwer en herbergier, worden huis en maalderij verantwoord in het leggerartikel van hem.    

                                                               



Dat er in die hoek een en ander gebeurt blijkt ook uit  
de akte rechts van 14 en 28 juni 927. In deze akten wordt 
geveild in zijn herberg geveild de herberg van Martinus 
Uijtdewilligen.   
 
Bij navolgende akte van 5 mei 1928 verkoopt het echtpaar 
Uitdewilligen aan hun dochter en schoonzoon Cornelis 
Damen het volgende onroerend goed. In de akte komt tot 
uitdrukking dat de woning en maalderij is gebouwd door 
Cornelis Damen, zodat de waarde van bouw wordt 
afgetrokken van de koopsom. Ook worden de machinerien 
van de maalderij van de koop uitgesloten. Onderdeel van de 
akte maakt ook uit het voorzien in de kosten van 
levensonderhoud en ziekte van verkopers.               

               
                                                                  

  

maar             ……… 

   



Cornelis sluit als molenaar wel een hypotheek af via notaris J. Goderie te 
Wouw op 29 juni 1928 met waarborg van de hoofdsom onder andere “een 
huis met maalderij, schuur, erf en bouwland gelegen aan den 
Antwerpschen Straatweg te Nieuw Borgvliet onderBergenopzoom.”  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Blijkens het Hinderwetregister bij het Westbrabants Archief vraagt Cornelis twee maal een vergunning in in 1929. De eerste vergunningaanvrage wordt geweigerd en                    

de tweede maal verleend op 5 februari 1929. 

 

Uit de wel verleende vergunning blijkt dat Cornelis eerst met een electromotor maalde. Een motor die wordt vervangen door een ruwoliemotor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

            

    

 



De tekening borende bij de Hinderwetvergunning van 5 februari 1929 en rechts de tekening behorende bij de bouwvergunning van 28 februari 1925.                                                                                 

     

Damen heeft ook een telefoon en komt voor in de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 en niet naamlijst voor 1931 en na 1935 

en in advertenties.  

 

 aldus Dagblad van Noord-Brabant 
op 30 november 1933 maar dat blad vermeldt op16 april 1934 

 
Alvoerline is van                                                   

 
 



Niet exact bekend is dus wanneer de maalderij ophoudt als zodanig. Kijkende naar een bouwvergunning in 1941 aangaande Antwerpsestraatweg 399-401, Bergen op 

Zoom met omschrijving verbouwen van een woning  en onderstaand leggerartikel van het kadaster uiterlijk 1940/41. 

 

 

Molenaar Cornelis Damen overlijdt op 17 juli 1950, oud zestig jaren. 

Bronnen: West-Brabants Archief, Brabants Historisch Informatiecentrum, Delpher kranten, kadaster 

16 juni 2021 

Willem Kruf 

 

 

 

 


