
 

Het gehucht Oude Molen, voorheen Halstersche Molen, in de krant 
  

2017: 15 jarig bestaan van de ondernemersvereniging Oude Molen                                                                                
Ondernemerszin en handel was er al veel langer in het voormalige gehucht Oude Molen. 
Met behulp van de website Delpher kranten wordt dit onderstaand in herinnering gebracht.                 
 

De oude en nieuwe naam 
De naam “Oude Molen” is in de volksmond in gebruik geraakt vanaf 1817. Toen werd 
namelijk een tweede, nieuwe molen gebouwd in Halsteren. Dit was de nog bestaande      
Sint Antoniusmolen. Echter de oude naam van het gehucht “Halstersche Molen” en                   
de nieuwe naam “Oude Molen” werden beide tot ver in de 20e eeuw gebezigd.  
In de dienstregeling van de tramlijn in 1899 was er nog sprake van de halte Halsterschen 
Molen tussen Lepelstraat en Halsteren, evenals in 1932 toen er een ongeval plaatsvond.  
In een advertentie van 1904 en een artikel in 1940 is weer sprake van de Oude Molen. 
                   
In 1505 was er al sprake van een molen op de Oostheij, mogelijk zelfs al in 1409. De locatie  
bevond zich op de hoogte van de gebied waar de huidige Daansbergen op de Steenbergse weg  
uitkomt. In ieder geval wordt de molen ook in de krant vermeld en wel de Koninklijke courant  
van 19-12-1809: 
 

  
 
10 jaar later haalt de molen weer de krant en wel in Bredasche courant van 20-11-1819: 
 

 



Het bestaan van de molen eindigt in 1885. De krant vermeldt dan: 
 

                
 
Echter, later staat dat er een mechanische maalderij wordt gebouwd. Voor meer informatie wordt verwezen 
naar het jaarboek 2006 van de Heemkundige Studiekring Halsteren – Lepelstraat. Ook de maalderij komt 
meermaals voor in De Grondwet en wel als volgt:                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                             
 
Het gehucht kende ook horecabedrijvigheid, zo leert de Nederlandsche Staatscourant op 31 januari 1815 een 
krantenbericht over de aanbesteding doorgaande weg in West-Brabant: 
 

                                 



en vervolgens over de locaties waar de bestekken ter inzage lagen: 
 

            
 
Overigens er was ook wel eens feest, zo leert De grondwet op 19-09-1875: 
 

                
 
Echter men ziet ook andere inkomstenbronnen uit handel, want op 26-04-1894 meldt                                                    
De Tĳd: godsdienstig-staatkundig dagblad linksonder het plan tot de oprichting van een coöperatieve 
boterfabriek. Het bleef niet bij een plan alleen, blijkens een passage in de Nederlandse staatcourant van            
12-07-1894 rechtsonder: 

      

Mogelijk was er later pas de feitelijke start lezende de Middelburgsche courant op 27-04-1899: 
 

                                                         



Ook dachten de ondernemers eind 19e eeuw op Oude Molen, waaronder molenaar J. Bogers, en Halsteren 
aan de risico’s van brand blijkens de Nederlandsche staatscourant op 30-06-1889: 
 

               
                                               
Ongetwijfeld zal de handel en nijverheid gebruik hebben gemaakt van de trein (lees tram)halte op 
Halsterschen Molen waarvan de dienst werd aangekondigd in Provinciale Noordbrabantsche en 's 
Hertogenbossche courant op 25-09-1899: 
                

 
 



Handel: een Bierhuis was er ook nog, aldus De grondwet op 01-07-1900:   
 

                                      
 
en nog meer bedrijvigheid en handel, bewijs in De grondwet op 10-04-1904:   
                                                

              
 
 
 
 



Ook inbraak al in die tijd, aldus De Tĳd: godsdienstig-staatkundig dagblad op 12-05-1908: 
 

                                       
 
De boterfabriek werd later weer van de hand werd gedaan volgens de Provinciale Noordbrabantsche  en 's 

Hertogenbossche courant van 28-10-1922:     

                                              

De zuivelproductie was nog steeds aanwezig volgens De Grondwet op zaterdag 12 maart 1927: 
 

                                  
 
                    Concurrerende fabrieken waren er meer, zie De Grondwet van 12-04-1927: 
                                                   

                                   



  
Ook was er wel eens een angstig moment aldus De grondwet op 24-07-1902 en Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche courant 23-08-1932 en op het kantje af in 1929: 
   

         
 
 maar de handel bleef doorgaan blijkens De Grondwet op 19-01-1937: 
 

 
 
Gedacht kan worden de Ligneweg is geen Oude Molen, maar aan het station herinnert de huidige Bokkenweg 
in de Melanen. Kortom, betreft in ieder geval in de naaste omgeving. Verder, het station stond naar 
verwachting eerder onder een andere naam bekend. Zie De Grondwet van  07-10-1922 linksonder: 
 

                                               



 
en dan in Het volk: dagblad voor de arbeiderspartĳ op 22-07-1940  
de naam Oude Molen: 
 

                                      

                                            
 
en in en na de Tweede Wereldoorlog blijft koop en verkoop belangrijk, aldus Dagblad van Noord-Brabant op  
12-03-1942:    
                                          

                                      
 
en de kranten in de 1e vier maanden van 1945 weer handelen:     
                                                                                                                                                              

                                    
    

   
                    
 
Tot slot :  de geschiedenis van de bedrijvigheid op Oude Molen wordt uitgebreid beschreven in het boek       
                Bergen op Stoom van de Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom.  
 
Dit overzicht is opgetekend door: 
Willem Kruf, hobbyist geschiedenis (januari 2017) 


