VANDERLINDENSMOLEN
Biestmolenstraat 16 - 9630 Zwalm (Nederzwalm)
werd. Dit graan, vooral rogge en gerst, was
bestemd voor veevoeder. Door waterdruk op
het bovenslagrad werden de molenstenen in
beweging gebracht. De zakken meel werden
met behulp van een lui doorheen een valluik
omhoog geheven en op een hogere zolder
gestapeld. Door een dakdeur werden de
zakken meel dan via een glijplank tot op de
kar van de boer getransporteerd. De
maalstenen moesten regelmatig gescherpt
worden met speciaal gereedschap.
De Vanderlindensmolen, nu een beschermd
monument, draagt in de ankering het jaartal
1807. Het oorspronkelijke gebouw is echter
veel ouder. Vroeger was dit watergemaal een
blekerij of wasmolen en het nabijgelegen
bosje was een grasveld waarop het linnen te
bleken werd gelegd. Later werd deze molen
een lijnoliemolen en uiteindelijk omstreeks
1870 een graanmolen. De benaming
Vanderlindensmolen is afkomstig van de
vroegere eigenaar van Henry Vanderlinden. In
1887 werden de gebouwen uitgebreid met de
bedoeling een grote stoommachine te
installeren.

Soms kwam een “molenmaker” langs om de
nodige herstellingen uit te voeren. Om haver
te pletten, bestemd als voer voor de paarden,
was er een haverbreker. Er stond ook een
kuismachine waarin het graan ontdaan werd
van restjes stro en onkruidzaden. De grootste
machines waren bedoeld om tarwe tot bloem
te malen. Het graan werd zeer fijn gemalen en
bewerkt. De zemelen werden verwijderd in
een fijne zijden zeef – een buil – en de bloem
werd in zakken opgevangen. De builmachine
werd aangedreven door een elektrische
motor. Die zette het hele radarwerk van
ijzeren wielen en lederen riemen in beweging
en maakte een oorverdovend lawaai.

In oude eigendomsakten stond het bedrijf
toen bekend als: “koren- en lijnkoekstoomwatermolen”. In het begin van de 20ste eeuw
werd Lodewijk De Backer eigenaar van de
molen en het nabijgelegen bosje aan de
Peerdestokbeek. De molen werd van vader op
zoon geërfd en Jan-Baptist Robert De Backer
(1909-1982) volgde zijn vader op als
molenaar.

Begin de jaren vijftig werd de fijne witte
bloem gebruikt in de kostschool van Mater.
Soeur Anne-Marie bakte er lekker brood mee
voor de pensionaires. Vandaag is de molen in
verval. Het waterrad, waarvan de as gebroken
is, bevindt zich naast de molen en is
onbruikbaar geworden.

Door de opkomst van de industriële molens,
vooral veevoederfabrieken, werd begin de
jaren zestig de molen onrendabel en ging de
laatste molenaar van Nederzwalm vervroegd
met pensioen. Momenteel is de molen
eigendom van de kinderen van J-B. Robert De
Backer.

Bron: ‘De Molens van Zwalm’

De molen is opgetrokken uit bakstenen en
heeft een zadelzak met Boomse pannen. In de
molen bevinden zich twee koppels
molenstenen waartussen het graan gemalen

De molen is privé-bezit en is niet toegankelijk
voor bezoekers.
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