
Uitnodiging aan onze leden en overige belangstellenden voor onze volgende bijeenkomst op dinsdag 24
november 2009 om 20.00 uur in Zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel.
Ons heemkundelid Ruud van Nooijen geeft een lezing over de Kilsdonkse Molen. 

‘Seeckere hoycamp het Kilsdoncxken’
Over de molen van Kilsdonk en aanverwante onderwerpen

NEDERLAND WAS VROEGER MOLENLAND In vroeger tijden stonden er in Nederland duizenden in
bedrijf zijnde molens, te land en te water. Op een foto, gemaakt in 1866 van de bouw van de spoorbrug bij
Dordrecht,  is  mede  het  silhouet  van  de  stad  zichtbaar:  we  tellen  er  zo  maar  elf  windmolens!  Een
soortgelijk beeld boden talloze steden en dorpen in ons land. Op het hoogtepunt,  zo rond 1850, telde
Nederland ongeveer 9.000 molens. Ook tegenwoordig spreken molens nog steeds sterk tot de verbeelding.
Niet voor niets worden ze wel eens de industriële revolutie van de middeleeuwen genoemd. 

BOXTELSE  MOLENS  Ook  Boxtel  heeft
meerdere molens gekend. Vooral bekend –
al is het maar van naam – zijn de dubbele
watermolens  op Dommel  en Smalwater en
de watermolen van Kasteren,  maar Boxtel
heeft  meer  molens  gekend,  waaronder
windmolens  en  rosmolens.  Ruud  van
Nooijen dook in de geschiedenis daarvan en
heeft  enige  nieuwtjes  daarover  te  melden.
Ook  worden  nog  beelden  getoond  van  de
speurtocht  naar  de  verdwenen  Autselse
waterrunmolen op de Groote Waterloop in
Liempde. 

KILSDONKSE MOLEN TE DINTHER Hoofdmoot van de avond vormt de restauratie van de Kilsdonkse
molen,  waarvan een deel,  de graanmolen,  de enig resterende watervluchtmolen van Nederland vormt.
Zelfs  buiten  Nederland  is  dit  type  molen  uiterst  zeldzaam.  Eveneens  zeldzaam  is  de  naast  de
watervluchtmolen staande oliemolen omdat het een industriële molen betreft. Voor zover bekend de enige
resterende in Brabant. Boxtel was er vroeger ook een rijk: die stond in park Molenwijk. De Kilsdonkse
oliemolen had kelders voor opslag van de geperste olie met een capaciteit van 8.000 liter. Bij de recente
restauratie van de (olie-)molen zijn, op een deel van de vloer, glazen platen geplaatst zodat bezoekers
kunnen zien waar vroeger de olie werd verzameld.  Nog twee andere bijzonderheden maken de molen
uniek:  toepassing van  ijzeren onderdelen tijdens de bouw in 1842,  alsmede  de aanwezigheid van een
Engels  kettingkruiwerk.  De  watervluchtmolen  is  tevens  een  stellingmolen  met  een  voor  dit  deel  van
Brabant afwijkende stellingbouw. Hoe dat komt verneemt u tijdens de lezing. De lezing wordt geopend
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met enige plaatje van recente ontwikkelingen in een momenteel rap veranderend Boxtel. Het is een avond
van een praatje met (veel) interessante plaatjes. Meer info op www.kilsdonksemolen.nl 

Mededelingen
EXCURSIE NAAR KILSDONKSE MOLEN 
Op zaterdag 28 november 2009 volgt voor leden van Heemkundekring Boxtel een excursie naar de Kilsdonkse
molen. De molen is op zaterdagen vol in bedrijf en is een bezoek meer dan waard! We worden om 11.00 uur bij
de molen verwacht en ontvangen met koffie/thee met Kilsdonkse-molenkoek. Daarna volgt een rondleiding van
één uur. De heemkundekring betaalt uw entreekosten en de koffie. Bij de molen is een restaurant en winkel waar
in de molen gemaakte producten te koop zijn. De molenaar wil graag weten met hoeveel personen wij komen.
Aanmelden bij de secretaris Hanneke Meulenaars tijdens de lezing of secretaris@heemkundeboxtel.nl of 0411-
684586. We reizen met eigen vervoer naar de molen - Kilsdonkseweg 4-6 te Dinther, gemeente Bernheze. Route
vanaf Boxtel – Schijndel – Heeswijk – Dinther –richting Veghel. Zodra u de kom van Dinther door bent gaat u
rechtsaf naar de molen via de Boterweg of via de Kilsdonkseweg. Laat het even weten als u graag meegaat, maar
geen vervoer heeft. 

Lezingen in 2010 op dinsdag 19 januari (jaarvergadering), 
23 februari, 23 maart, 20 april, 14 september, 19 oktober, 23 november.

Van de Boxtelse schilder Pierre Janssen (1865-1952) waren tijdens het herfstfestijn in het gemeentehuis een
twintigtal schilderijen te bewonderen. Pater Hans de Visser heeft een inventarisatie gemaakt van mensen die
schilderijen van Janssen hebben, maar er zijn vast nog veel meer schilderijen! Graag komen we in aanraking met
eigenaren  van  die  schilderijen  om  er  ter  inventarisatie  voor  de  heemkundekring  een  foto  van  te  maken.
Inlichtingen Joop Schuller, tel. 0411-672939. 

Huub Thiadens heeft veel artikelen in ringbandjes uitgebracht over de geografische ontwikkelingen in Boxtel.
De heemkundekring ontving uit de nalatenschap van drs. Huub Thiadens boeken, tijdschriften en artikelen over
historische geografie en toponiemen. Wie ze eens wil inzien kan informeren bij de secretaris. 

Brabants Heem, onze overkoepelde organisatie, heeft haar website vernieuwd: www.brabantsheem.nl U kunt
hier ondermeer info vinden over alle aangesloten heemkundekringen.
Kijk ook eens bij de komende activiteiten. Zaterdag 14 nov. wordt de
Knippenbergprijs in  Lage  Mierde  uitgereikt.  Genomineerd  is  het
echtpaar Van den Bosch-Dillen vanwege hun inzet voor poffers.  De
collectie is in Boxtel ondergebracht in Museum Brabant Goedgemutst.
Zondag 15 nov. is in Breda een Archeologische studiedag. Het thema
is ‘Verdedigen en aanvallen’ De archeologie van het conflict. Ook bij
de secretaris kunt u inlichtingen vragen. 

Het nieuwe Brabantse erfgoedtijdschrift InBrabant is verschenen. Het
tijdschrift  is  een  full  color  opvolger  van  het  vertrouwde  tijdschrift
Brabants Heem en het Historisch Nieuwsblad. In het nul-nummer staan
artikelen  over  Brabantse  archeologie,  monumenten,  geschiedenis,
genealogie, kunst, cultuur en boekbesprekingen. Een jaarabonnement
voor  6  dikke  kleurijke  nummers  kost  24  euro.  Leden  van
heemkundekringen betalen slechts 19,50 euro.  Tijdens de lezing zal
een exemplaar ter inzage liggen. 

Secretaris & ledenadministratie: Hanneke Meulenaars-van der Eerden, 
Liempdseweg  3,  5283  RB  Boxtel,  0411-684586  secretaris@heemkundeboxtel.nl 
Penningmeester: Frans van Susante, 0411-678103, penningmeester@heemkundeboxtel.nl
Contributie 20 euro op rekeningnummer 3725764 t.n.v. Penningmeester Heemkundigekring,
Hendrik  Verheeslaan  29,  5283  CP  Boxtel  of  contant  aan  de  penningmeester.  
Website: www.heemkundeboxtel.nl 
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