IJZERKOTMOLEN
Galerijpad 2, 9630 Zwalm (Sint-Maria-Latem)
plaats met een stuk land, gelegen in de
parochie Sint-Maria-Latem, naast een
ader van de Zwalm, in cijns uitgegeven
aan Jan Flamen om aldaar een
papiermolen op te richten”.

De Ijzerkotmolen aan de Zwalmbeek en
letterlijk aan de voet van het dorp SintMaria-Latem (een stevige klim naar
boven) is een van de juweeltjes van de
Zwalmstreek en de Vlaamse Ardennen.
Zijn ligging in het zogenaamde “Klein
Zwitserland”, te midden van alle wandelen fietsroutes, zijn geschiedenis en
gastvrij terras met de wijd gekende
pannenkoeken en vooral… zijn
authenticiteit. Want de ijzerkotmolen is
een van die zeldzame watermolens die je
vandaag nog graan kan zien malen. De
molen kent dan ook zeer toegankelijke
openingsuren.
De IJzerkotmolen kent een merkwaardige
geschiedenis als industriële watermolen.
Als korenmolen (voor 1412)
De oudste bekende vermelding dateert
van 1412: tvelt der nuwer muelene up
dhoude zwalme (“Nieuwe molen op de
Oude Zwalm”). Het gebouwenbestand
was dan samengesteld uit een woonhuis,
schuur, een poest (koeienstal) en een
duufhuus (duivenhok). De
graanwatermolen wordt ook vermeld in
documenten van 1417 en 1426:
gheleghen ter nuwermuelene in de
prochie van onser vrouwen lathem.
Als papiermolen (voor 1571-na 1589)
Volgens een verzoekschrift van het SintBaafskapittel te Gent aan de Raad van
Vlaanderen in januari 1644, hadden zij
“voor 40, 50, 60 of meer jaren een zekere

Als ijzersmeedmolen (na 1589 - ca.
1630)
In de procesbundel van 1643-'44 over het
stuwen van het water, meldden beide
partijen enkele keren dat de papiermolen
door een ijzermolen werd opgevolgd.
Volgens het verzoekschrift van het SintBaafskapittel gebeurde deze
omschakeling door de houders van
dezelfde cijns als van de papiermolen
(welcken papiermeulen by de
possesseurs vande voorseyde cheijns
daernaer verandert synde in een
ijsermeulen). Daarna werd de molen
gekocht door het huys vanden ghewesen
Prince van Gavere (= de graaf van
Egmont). Diens bezittingen werden
echter aangeslagen, zodat de molen in
het bezit kwam van Zijne Majesteit.
Daarna is “den selven ysermeulen voor
eene wijle tyts vervallen gheweest”, tot
Jacques van Laerebeke in 1642 of '43 als
pachter opkwam. Volgens zijn
verweerschrift (april 1644) werd zijn
molen tien jaar voordien niet meer als
ijzermolen gebruikt.
Als kopermolen (1643 - tussen
1656/1675)
Rond 1630 was de ijzermolen dus om een
nog onbekende reden buiten gebruik
geraakt. In 1642 of '43 kwam Jacques van
Laerebeke, koopman te Gent, opdagen.
Hij had op 12 april 1639 octrooi
verkregen van de Spaanse koning om in
Gent en omgeving - met uitsluiting van
alle anderen - zes koperslagerijen (voor
koper en messing of geelkoper) op te
richten. Hij nam de verlaten
IJzerkotmolen voor 18 jaar in pacht van
de "heeren vande finantien" van Zijne
Majesteit om er een kopermolen van te
maken. De kopermolen was uitgerust met

hamers, waarbij er meer kracht nodig was
om hem in werking te stellen dan bij de
papiermolen. Wellicht kon nog gebruik
gemaakt worden van het mechanisme
(nokkenas, hamers) van de voorgaande
ijzermolen. We twijfelen er niet aan dat
veel koper voor militaire doeleinden
werd gebruikt. De tijden waren ernaar. De
Spaanse Nederlanden hadden vooral in
1643-'47 zwaar te lijden onder Franse en
Hollandse invallen. In 1643 was Gent
ternauwernood ontsnapt aan een inname
door de troepen van de Verenigde
Provinciën.
Als oliemolen (tussen 1656/1675 - 1897)
dan brouwerij, nu taverne
Wanneer deze omschakeling van kopernaar oliemolen precies gebeurde, weten
we niet. In ieder geval had Jacques van
Laerebeke de afloop van zijn 18-jarige
pachttermijn, aangegaan in 1642, niet
meer kunnen beleven: hij was in 1656
overleden. In 1675 behoorde de molen al
toe aan de erfgenamen van Adriaen
Vander Haeghen. Deze laatste had de
verlaten kopermolen wellicht kunnen
kopen van de koning om er een oliemolen
van te maken. De Latemse oliemolen
bleef in werking tot 1897. Dan werd hij
omgebouwd tot brouwerij. De zolders
dienden dan als droogplaats voor de
grondstoffen. Rond 1960 werd de
brouwerij-installatie gesloopt en
gebeurde er een verbouwing tot caférestaurant dat nog steeds bestaat.
Toevoeging van de graanmolen (1792heden)
In het begin van 1792 vroeg Jean Conrad
Van der Beken uit Beerlegem, eigenaar
van de oliemolen (tordoir) te Sint-MariaLatem, toestemming om naast zijn
stampkot een graanmolen met twee
steenkoppels te mogen oprichten, voor
het malen van alle soorten graan. De
Financiële Raad verzocht de Rekenkamer
te Brussel op 8.2.1792 om advies, maar
hoe het verder afliep, weten we niet.
Misschien gooide de Franse bezetting
(midden 1792) roet in het eten.
Hoogstens kon er enige vertraging zijn

opgetreden, want de korenmolen kwam
er zeker. Hij werd gebouwd op de andere
oever, zodat een dubbelmolen ontstond.
Het proces-verbaal van afpaling der
gemeente Sint-Maria-Latem van 12 mei
1817 vermeldt zowel de graan- al de
oliemolen, séparés l'un de l'autre par la
rivière de la Zwalm en ze waren beide
toen nog uitgerust met een
grondwiel(onderslagrad). De familie Van
der Beken, die al voor 1792 eigenaar was,
zou dat ononderbroken blijven tot 1948.
De graanmolen ligt professioneel stil
sinds 1954, maar is sinds 1999 na een
maalvaardige restauratie op initiatief van
de familie Mareels, regelmatig weer op
zondag in werking. De inrichting als caférestaurant doet - in tegenstelling tot
andere molens - hier geen afbreuk aan de
authenticiteit en de werking van de
molen.
Bron: www.molenechos.org
Bezoek de Ijzerkotmolen
Een ideale stopplaats tijdens je
wandeling voor een fris streekbiertje of
een versgebakken pannenkoek met
molenmeel.
Op zondag draait de molen. Te bezoeken
zijn de beneden- en bovenverdieping. In
de wintermaanden elke zondag (14u-17u)
open, in de zomermaanden elke dag van
10u-18u.
Contact
pieter.jan.de.vos@skynet.be
055 499405
www.ijzerkotmolen.net

Rekegemstraat 26, 9630 Zwalm
toerisme@zwalm.be

