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Een molentje op de zandweg reed...  

DE WONDERBAARLIJKE VERPLAATSING VAN DE BOXTELSE PAPIERFABRIEK 

© Ruud van Nooijen, Boxtel - ruudvannooijen@ziggo.nl     - versie: 4 april 2012 

 

 
 

Foto uit 1910, genomen door de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen. Twee jaar later, in 

1912, zouden deze molens verdwijnen. De dubbele watermolen op het Smalwater te Boxtel. 

Rechts, achter de molen zijn de sheddaken van Van Oerle's damastweverij zichtbaar. In de 

rechter molen was tussen 1802 en 1819 de eerste papierfabriek van Boxtel gevestigd. In de 

directe omgeving lag nòg een dubbele watermolen: aangedreven door het water van de 

Dommel. De winkel van Van Stekelenburg aan de Molenstraat is er een restant van. 

 

Bouw eerste papierfabriek in Boxtel èn Brabant  

Het eerste teken dat men in Boxtel een papierfabriek wilde bouwen dateert van juli 1801 toen 

het Boxtelse gemeentebestuur een verzoek kreeg van Adrianus Ant. van Ertrijck en Joseph 

Kilian om op het Smalwater een papier- en snuifmolen te mogen bouwen. Kennelijk gingen 

deze plannen niet door want in 1802 kreeg Boxtel weliswaar haar eerste papierfabriek, 

doch dit was een initiatief van andere personen. Het werd tevens de eerste en enige 

papierfabriek in Noord-Brabant. Het plan daartoe werd beraamd door drie in goeden 

doen zijnde  burgers, de heren Govert Gabriël Feuilletau de Bruijn, Cornelis 

Theodorus Hoevenaar, Jacobus Johannes Brest van Kempen. Feuilletau de Bruijn en 
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Brest van Kempen waren geboren in Breda, Hoevenaar werd geboren te Dussen en 

woonde gedurende zijn leven in Geldermalsen, 's-Hertogenbosch, Dordrecht en in 

Boxtel waar hij zou overlijden. Wat deze drie mannen samenbracht inzake het plan 

voor de molen is niet duidelijk, evenals  het feit waarom Boxtel werd uitgekozen als 

vestigingsplaats. De papierfabriek werd gevestigd in één van de twee watermolens 

op het Smalwater aan het Gareneindje, thans Molenstraat, op de plaats waar dit 

water uitmondt in de Dommel. De oude naam voor Smalwater is Molengraaf (oudste 

vermelding: 1232) en de naam zegt genoeg: het werd gegraven teneinde watermolens 

aan te drijven. Nog geen honderd meter verwijderd lagen nog twee watermolens. 

Deze werden aangedreven door het water van de Dommel. De watermolen ten 

behoeve van de papierfabriek werd gehuurd. De fabriek leverde een goede kwaliteit 

papier, waaronder velijnpapier, dat een bijzonder productieproces vergde, waardoor 

het papier kostbaar werd. Velijnpapier laat geen enkele afdruk van de schepvorm 

achter.  

Met ingang van 8 april 1809 verliet Feuilletau de Bruyn de directie en werd het 

bedrijf voortgezet onder de naam Firma Van Kempen en Comp. Datzelfde jaar 

opende het bedrijf bij boekverkoper en boekbinder N. Budde aan de Stilsteeg nr. 5 

(nu Paleisstraat) te Amsterdam een magazijn waar schrijf- druk- en andere 

papiersoorten afkomstig van de Boxtelse papierfabriek op voorraad waren en 

gekocht konden worden. Zaterdag 22 april 1809 kwam koning Lodewijk Napoleon, 

na vanuit 's-Hertogenbosch vertrokken te zijn en eerst Vught te hebben aangedaan, 

te Boxtel aan tijdens zijn reis door Brabant. Die dag bezocht hij daarna nog maar 

liefst elf andere plaatsen, dus lang kan zijn verblijf in Boxtel niet hebben geduurd. In 

ieder geval vereerde hij de papierfabriek bij het Smalwater met een bezoek. 

Medio 1809/'10  werd in de omgeving van de watermolen een windmolen 

opgetrokken teneinde de papierproductie te kunnen uitbreiden. Een andere reden 

waarom een windmolen bij de watermolen werd gebouwd was waarschijnlijk het feit 

dat de watermolen niet altijd voldoende waterkracht kon of mocht leveren. Hij 

mocht in ieder geval in de zomer niet draaien. De watermolens op het Smalwater 

waren namelijk zogeheten wintermolens. De beide watermolens op de Dommel 

vormden de zomermolens. Beide koppels waren nooit gelijktijdig in bedrijf.  Een 

periode lang kende de fabriek voorspoed. Zo bedroeg het aantal werknemers in  1812 

maar liefst 98 personen, waaronder veel vrouwen. De meesten, evenals de voltallige 

directie, behoorden tot de protestantse religie en waren van buiten Boxtel afkomstig.  

 

Boxtelse watermolens eigendom heer van Boxtel 

De Boxtelse watermolens waren vanouds eigendom van de heer van Boxtel. De 

laatste heer van Boxtel, Prins Frederik III van Salm Kyrbourg, werd tijdens de Franse 

Revolutie in juli 1794 te Parijs onthoofd. Hij liet louter schulden na. Zijn zoon en 
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erfgenaam - officier in dienst van Napoleon - Frederik Ernst Otto Philip van Salm-

Kyrbourg (1794-1819) weigerde de erfenis te aanvaarden. In 1811 deed hij daar voor 

een rechtbank te Parijs officieel afstand van. Vanaf 1811 was advocaat Julien Strens, 

afkomstig uit het Belgische Overijse, curator. De definitieve (gerechtelijke) verkoop 

van kasteel Stapelen en alle bijbehorende bezittingen, bestaande uit 85 kavels, vond 

plaats op zaterdag 16 januari 1819 op het stadhuis van 's-Hertogenbosch. De massa 

werd aangekocht door de heer De Grancy, voluit: Onno Adolf Marc Guillaume de 

Senarclens de Grancy van Haanwijk. Hij werd ook wel heer van Haanwijk (Sint- 

Michielsgestel) genoemd. Vanaf 1822 mocht hij zich baron noemen. De eigenaren van 

de papierfabriek deden toen een poging de watermolen aan te kopen. De Grancy 

weigerde echter. Toen zijn plannen geboren om de fabriek te verplaatsen naar een 

locatie in de directe omgeving. Men zag kans een perceel grond aan te kopen op de 

Tongerensche Heide, nabij het Leysenven. De verhuizing had betrekking op de nabij 

de watermolen gebouwde windmolen, alsmede een stenen gebouw dat op palen 

boven het water stond. In de beschrijving is sprake van 'boven de Dommel'.  

 

Adriaan Hombergen meester molenmaker èn molenverplaatser 

Adriaan Hombergen werd geboren te Beugen op 15 mei 1769 en overleed te 

Oisterwijk  op 14 september 1837.  Gedurende zijn leven zou hij wonen te Beugen, 

Erp, Udenhout en Oisterwijk (aan de Lind) Hij was tweemaal getrouwd: Elisabeth 

Petronella Leijffers, Cuijk 1796 en Adriana van der Loo, 1817 te  Oisterwijk. Van 

beroep was hij meester molenmaker. Toen hij in Oisterwijk woonde moet hij daar een 

grote molenmakerij met vijf knechten gehad hebben. Hij was tevens graanverkoper 

en kroeghouder.  

In de periode dat hij te Erp woonde, werd er 's nachts bij hem ingebroken. Van 

vrijdag 5 april 1799 dateert een justitiële verklaring (proces-verbaal) opgemaakt door 

de Erpse schepenen. Hombergen moest dit document ondertekenen, zodat we zijn 

handtekening kennen. 

         

                        handtekening Adriaan Hombergen in 1799 (Schepenprotocollen, Erp)  
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Onduidelijk is vooralsnog waar en van wie hij de techniek van het in zijn geheel 

verplaatsen van gebouwen heeft geleerd, doch bekend is dat in ieder geval twee 

molens in hun geheel, zonder deze eerste af te breken, onder zijn supervisie zijn 

verplaatst.   

 De techniek van het verplaatsen van complete, intact gelaten, gebouwen wordt 

mogelijk voor het eerst beschreven door John Stow in 'The Survey of London', in het 

jaar 1598. Gebouwen waren toen nog niet voorzien van allerlei leidingen 

(elektriciteit, gas, water, glasvezel, etc.), terwijl het arbeidsloon voor afbreken en 

verderop weer opbouwen duur was. Het kon derhalve lucratief zijn een gebouw in 

zijn geheel te verplaatsen.  Deze techniek was dus reeds langer bekend, doch bepaald 

niet iets dat je uit een boek kon leren uitvoeren. Het is verbazingwekkend dat een 

Brabantse molenmaker nota bene in een periode dat Brabant nog aan het ontwaken 

was na eeuwenlange knechting op allerlei gebied, een dergelijk huzarenstukje 

uithaalde. Hoe dan ook, Hombergen werd benaderd door de directie van de Boxtelse 

papierfabriek met het verzoek de windmolen en bijgebouw bij het Smalwater over te 

brengen naar de ruim één kilometer verder gelegen nieuwe locatie. Hombergen zal 

ongetwijfeld in Boxtelop inspectie zijn geweest om de te verplaatsen bouwwerken te 

bezien, de af te leggen afstand, alsmede de gesteldheid van het  terrein waarover dat 

moest gaan gebeuren. Na vaststellen dat het terrein geschikt was om de klus uit te 

voeren zal een rekensom, dat het in zijn geheel verplaatsen van de objecten 

goedkoper was dan afbreken en weer opbouwen, de directie overtuigd hebben. 

Ongetwijfeld zal men deugdelijke garanties hebben laten vastleggen ten aanzien van 

een eventuele schadevergoeding voor het geval het mis zou gaan. 

  

Rondhout, balken, kaapstanders en mankracht 

Donderdag 26 augustus 1819 begon Adriaan Hombergen aan zijn Boxtelse klus.  

Tevoren was het terrein, over de te volgen route, terdege verkend en ontdaan van 

mogelijke obstakels en te grote oneffenheden. Het benodigde materiaal bestond uit 

beukenhouten rollers, koppelijzers, keerklossen, balken, eikenhouten platen, 

schijven, kabels en vijf kaapstanders. Voorts waren twintig sterke mannen 

ingehuurd. De voortgang werd gedurende de navolgende twaalf dagen dagelijks 

met veel belangstelling door Boxtelse inwoners èn nieuwsgierigen uit de wijde 

omtrek gevolgd. Er werd begonnen met de molen. Opmerkelijk mag worden 

genoemd dat daar alleen 'de maalbalken en hunne cijlinders' uit werden verwijderd. De 

molen werd geplaatst en voortgetrokken op een slede, bestaande uit vijf 

dwarsbalken, ieder van 11 (28,7 cm) bij 14 (36,54 cm) Rijnlandse duimen (1 Rijnlandse 

duim = 2,61 cm ) dikte met daaronder tien dergelijke balken, elk 50 voet (15,7 m) lang 

paarsgewijze aan de bovenste balken door koppelijzers en keerklossen verbonden.  

Aan ieder paar balken was een stel schijven aangebracht waardoor de kabels  liepen. 
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De molen zelf was met de slede verbonden door middel van 'zweepingen' (lange 

balken)  Onder ieder paar balken liepen dertien rollen, bestaande uit gedraaid 

beukenhout, ter dikte van 14 duim (ca. 36,5 cm) en met een lengte van 4,5 voet  (ca. 

1,42 m), lopende over eiken platen van 5 duim (ca. 13 cm) dikte, die op de grond 

waren geplaatst.  Aan de slede waren kabels bevestigd die verderop in het terrein 

met vijf, in de grond verankerde kaapstanders (windas of verticale lier) waren 

verbonden.  

 

  

Voorbeeld van een kaapstander.Voor zware lasten bestonden grotere en zwaardere 

uitvoeringen, die (deels) in ijzer waren uitgevoerd. In het houten frame de verticale houten 

cilinder of  gangspil, met bovenaan de daarin aangebrachte handspaken. Ze werden o.a. bij de 

bouw van molens ingezet. Ook in havens, aan boord van schepen en in fabrieken kwamen ze 

veelvuldig voor. (foto: Jan Bakker) 

Bij iedere kaapstander stonden vier mannen die op commando de spaken van de 

kaapstander begonnen rond te draaien, waardoor héél langzaam de kabel zich om de 

gangspil van de kaapstander wond en tegelijkertijd de zware vracht op de slede over 

de rollers voortbewoog.  Als de slede met daarop de molen het einde van de op de 

grond liggende eikenhouten platen naderde, moest worden gestopt om in reserve 

gehouden eiken platen vóór de platen met daarop de slede met molen neer te leggen, 

waarbij men natuurlijk goed de juiste route in de gaten moest houden. Van tijd tot 



6 

 

tijd werden eveneens de vijf kaapstanders van hun grondverankering losgemaakt om 

verderop in het terrein te worden geplaatst. Deze procedure bleef zich, tot aan het 

eindpunt, steeds herhalen.  

Hombergen zal ongetwijfeld steeds aanwezig zijn geweest om visueel het zeer 

bijzondere transport in goede banen te leiden en in te grijpen als er iets dreigde 

verkeerd te gaan. Hoe dan ook: als de beschrijvingen juist zijn werd, tijdens het 

verplaatsen, de molen nog in werking gezet ook. Met ander woorden: met liet de 

wieken draaien. Wellicht vormde dit een demonstratie van Hombergen om te tonen 

dat hij alles onder controle had.            

 

          
         De papierfabriek met twee molens naast Leysenven. Oude kaart Boxtel 1836-1843. 

 

Er waren zelfs toeschouwers die de molen binnengingen terwijl deze werd 

voortgesleept. Volgens hun bevindingen geschiedde de verplaatsing zo gelijkmatig 

dat er in het geheel geen trillingen merkbaar waren. Op de zolder van de molen 

plaatste men een glas water dat zelfs geen rimpeling vertoonde... Per dag legde men 

aldus een afstand af van ongeveer 450 Rijnlandse voeten (ca. 141 meter). Twaalf 

dagen later bereikte men ongedeerd de locatie waar de molen moest komen staan. 

Daar waren tevoren de fundamenten al in gereedheid gebracht. Dat was nog niet 

alles. Er moest ook nog een bijgebouw worden verplaatst, dat op palen boven water 

stond. Het was ruim voorzien van glazen ramen. De afmetingen, in Rijnlandse 

voeten, bedroegen hoog 25, breed 23 en lang 27 (hoog: 7,85 meter, breed: 7,22 meter; 

lang: 8,48 meter). Dit gebouw bestond voor het grootste gedeelte uit metselwerk en 
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binnen waren stenen zinkkisten aanwezig. Er was berekend dat het gewicht ruim 

60.000 ponden  of ca. 28.800 kg bedroeg (toenmalig Nederlands pond was 480 gram; 

Latijn: libra, afgekort lb). Hombergen en zijn ploeg slaagde er in dit bouwsel in vijf 

dagen tijd over te brengen. Hij had er de laatste drie dagen niet eens kaapstanders bij 

nodig: de 20 werklieden trokken de kabels met de hand voort.  Opvallend hierbij was 

dat er tijdens het transport niet één glas van de ramen sneuvelde en dat ook het 

metselwerk zonder noemenswaardige schade bleef.  

                        

 

Klus in twaalf dagen geklaard zonder schade of ongeval    

Begonnen op donderdag 26 augustus 1809, was de klus waarschijnlijk op vrijdag 8 

september dat jaar gereed. Er wordt gemeld dat de overbrenging twaalf dagen 

duurde. Er van uitgaande dat uitsluitend op de zondagen niet werd gewerkt, komen 

we uit op die datum. Molen en bijgebouw werden over een afstand van 3.714 

Rijnlandse voeten of 1.166 meter verplaatst. Tijdens deze hele operatie deed zich niet 

één noemenswaardig ongeluk voor. Hombergen werd lof toegezwaaid voor de 

kunde en bekwaamheid die hij aan de dag legde, alsook de bedaardheid en 

zekerheid waarmee hij leiding aan deze unieke operatie gaf. Het zal in Boxtel en 
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wijde omgeving ongetwijfeld het gesprek van de dag zijn geweest. Enige dagen later 

kon de windmolen op de nieuwe locatie worden ingezet voor de papierproductie. 

Reeds kort nadien kreeg het perceel Tongerensche heide met daarop de 

papierfabriek de naam Molenwijk. 

        

          

                 Het Leysenven in het huidige wandelpark Molenwijk (foto: Ruud van Nooijen) 
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          Locatie molens en gebouwen papierfabriek Molenwijk op oude kaart Boxtel, half  

          doorzichtig geprojecteerd op hedendaagse kaart. Positie molens en gebouwen in geel. 

Wat de kosten van deze gehele operatie bedroegen is onbekend.   

Enige jaren later, in 1811 zou Hombergen zo'n karwei andermaal klaren: hij 

verplaatste toen de korenmolen  in Schijndel. De molen moest over een afstand van 

een half uur reizen worden verplaatst. Hij schatte hiervoor 14 dagen nodig te hebben 

en iedere dag ongeveer tweehonderd stappen te kunnen vorderen. Ook dit karwei 

trok vanzelfsprekend veel bekijks. 

 

Teloorgang Boxtelse papierfabriek Molenwijk 

En de Boxtelse papierfabriek? Er werd nabij het Leysen ven nog een tweede 

windmolen bijgeplaatst. Ook waren er de nodige bijgebouwen.  Na een goede 

periode ging het bergafwaarts. In het jaar 1822 kocht toenmalig burgemeester 

Speelman van Wulverhorst de fabriek. De grond was echter niet van hem. Hij 

slaagde er niet in geld bijeen te krijgen teneinde de grond te verwerven èn de 

papierfabriek weer rendabel te maken. In 1828 eindigde de productie. Speelman van 

Wulverhorst was gedwongen de gebouwen en grond te verkopen aan het rijk. Een 

der windmolens werd afgebroken, de andere heeft later nog gedurende geruime tijd 
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dienst gedaan als oliemolen. Elders in Boxtel, in Kleinder-Liempde, werd nabij de 

Dommel een achtkantige windmolen gebouwd worden als onderdeel van een andere 

papierfabriek doch ook die legde, nog in de loop der negentiende eeuw, het loodje.  

Tegenwoordig is op de locatie waar ooit de eerste Boxtelse papierfabriek 

operationeel was een fraai wandelpark aanwezig met daarin gelegen sportfaciliteiten 

(voetbal, tennis, hockey), een hertenkamp en een restaurant, Paviljoen Molenwijk,  

aan de rand van het Leysenven. Bij het restaurant was gedurende vele jaren een 

midget-golfbaan aanwezig. De naam Molenwijk is gebleven.  Een deel van het 

Leysenven was gedurende enige decennia in gebruik als openluchtzwembad, 

fungeert thans als fraaie waterpartij aan de rand van het park en wordt in de winter 

bij voldoende vorst nog gebruikt om te schaatsen.  

 

     Nederlandsche Staatscourant, zaterdag 17 juli 1830. 
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                                        Algemeen Handelsblad, dinsdag 29 maart 1836   

__________________________________________________________________________ 

maten: Rijnlandse voer = 0,3140 m Rijnlandse duim = 2,61 cm 

gewicht: Oud-Nederlands pond = 480 gram (Latijn = libra, afk. lb) 

Bronnen: 

Historische kranten Koninklijke Bibliotheek 

- Amsterdamsche Courant 19 augustus 1809  

- Rotterdamsche Courant 4 juni 1811 

- Bredasche Courant, 2 oktober 1819 

- Nederlandsche Staatscourant, 2 oktober 1819 

- Nederlandsche Staatscourant, zaterdag 17 juli 1830 

- Algemeen Handelsblad, dinsdag 29 maart 1836 

- Middelburgsche Courant, 4 oktober 1819 

- Goessche Courant, 4 oktober 1819  

-  Genealogieonline.nl kwartierstaat ooyevaar 14919 

- Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa, 1841 

- Economische bedrijvigheid in transitie, Boxtel in de 19e em 20e eeuw, J.A. Pel. 



12 

 

- Baanderheren, boeren & burgers, Jean Coenen.  

- BHIC 's-Hertogenbosch, toegangsnummer 7690, inventarisnummer 84.    

   Schepenprotocollen Erp 1798-1804.   

- BHIC, toegangsnummer 9, inventarisnummer 40: Archief van de Raad en  

  Rentmeester Generaal der Domeinen. Folio 20 verso; folio 15 verso; folio 82. 
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