
Uitnodiging  voor  onze  leden  en  overige  belangstellenden  voor  het  bijwonen  van  onze
volgende  bijeenkomst  op  dinsdag  24  april  2007  om  20.00  uur  in  Zaal  de  Adelaar,
Baroniestraat 75 (tegenover de H. Hartkerk) te Boxtel. Lezing door Ruud van Nooijen. 

De Kastersche Watermolen
Tot  1960  stond  een  restant  van  wat  eens  een  dubbele  watermolen  was,  in  de  directe
omgeving van de Dommel in Kasteren, in de toen nog zelfstandige gemeente Liempde, thans
gemeente Boxtel.  Dat restant mocht niet meer de naam watermolen dragen, want allang
werd er niet meer gemalen met behulp van waterkracht, aandrijving geschiedde d.m.v. een
dieselmotor. In 1960 was het alsof de elementen ook dat laatste stukje lokale geschiedenis
van  de  aardbodem wilde  laten  verdwijnen:  tijdens  een  onweer  sloeg  de  bliksem in  en
brandde de maalderij uit. Anno 2007 resteert nog een schuur die in niets meer herinnert
aan het schilderachtige tafereel dat de in bedrijf zijnde molen bood en in vervlogen dagen
menig kunstenaar verleidde tot een sfeervolle schets, tekening of schilderij.

De Kastersche watermolen in betere dagen, gezien vanaf de achterzijde, met molenwiel in de Dommel, uitgesleten door het vele water dat
jarenlang met kracht tussen de beide molens door de molengang stroomde en daarbij de drie raderen aandreef. Schilderij Pierre Janssen.
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Ruud van Nooijen dook in de geschiedenis van deze eertijds markante molen en speurde
ook naar gegevens bij nazaten van de laatste zelfstandige molenaarsfamilie B ranten. Uit
het vele materiaal aan gegevens en afbeeldingen stelde hij een gevarieerde lezing samen.
Deze begint met een schets van de ontwikkeling van de molen, vervolgens watermolens op
de rivier de Dommel, de Kastersche watermolen en de laatste generatie molenaars aldaar:
de Brantens. Er is veel nieuw en uniek beeldmateriaal boven tafel gekomen, dat nog niet
eerder  is  vertoond.  De  Kastersche  watermolen  heeft  velerlei  toepassingen  gekend:
koren-/pel-/olie-/vel-/volmolen, begrippen die tijdens de lezing nader worden toegelicht en
d.m.v. afbeeldingen worden verduidelijkt. 

Excursie: 
Op zaterdag 19 mei om 10.30 uur krijgt de lezing een vervolg in de vorm van een excursie
naar de Collse Watermolen te Eindhoven, waar we rondgeleid worden door molenaar Fer
de Vries. De geheel gerestaureerde korenmolen is in bedrijf als we komen. In de winkel kan
men meel(producten) kopen. Er kunnen maximaal 20 personen in de molen, dus graag van
te voren opgeven bij de secretaris. 
Website: www.collsemolen.dse.nl 

Route: de Collse watermolen ligt aan de Collse weg te Eindhoven. A2 volgen naar Eindhoven; bij
Eindhoven  richting  Helmond  volgen;  op  rotonde  Insulindeplein  3e weg  rechts  naar
Eisenhowerlaan. Volgen tot u onder voetgangersbrug doorgaat; na enige honderden meters bij
verkeerslichten  rechtsaf,  Wolvendijk.  Linksaf  bij  Loostraat,  deze  volgen;  over
spoorwegovergang, Molendijk. Aan einde Molendijk bij  T-splitsing rechtsaf en direct linksaf,
hier ligt de Collse watermolen.
Parkeren: beperkt mogelijk bij de watermolen of in de berm van de Molendijk. 

Mededelingen
 In het Noordbrabants Museum is tot 28 mei 2007 een zeer volledige en

interessante tentoonstelling over Molens. Vincent van Gogh schilderde in
1884 de Collse molen. 

 Lezingen in 2007 op dinsdag om 20.00 uur: 
11 september – lezing Arnoud-Jan Bijsterveld 
9 oktober – lezing Toon van Miert, Land van Hoogstraten
27 november – lezing Jan Franken, Sinterklaas

 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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