PEDE’S MOLENTJE
Krekelstraat 99 – 9630 Zwalm (Hundelgem)
Beken. Regelmatig was er watergebrek.
Verondersteld wordt dat het molenaarshuis
gebouwd werd door J.B. Vanderstraeten,
toenmalig eigenaar in 1817.

Op 16 oktober 1664 kreeg Jan van Lierde het
octrooi van de Watergraaf en Moermeester van
Vlaanderen, om binnen de parochie Hundelgem
een watermolen op te richten om daarmee alle
soorten van granen te malen, zowel voor de
inwoners van Hundelgem als voor de
omliggende plaatsen. En daarom kan je in Zwalm
vandaag nog dit pittoresk gelegen
watermolentje met bovenslagrad gelegen aan de
Passemaregracht of Zweedebeek bezoeken.
Op de zijgevel treft men de muurankers aan met
de cijfers 1775. Nu we weten dat de molen rond
1664 werd gebouwd, vermoeden we dat de
molen in dat jaar werd vergroot, er zijn
duidelijke tekenen van verbouwing te zien. De
datum 1664 komt overeen met het octrooi, een
officiële toelating die nodig was om een molen
te kunnen bouwen en uitbaten.
Op de Ferrariskaart (uit 1777) lezen we nog de
benaming ‘Moulin le Bist’. ‘Le Bist’ of
‘Biestmolen’ is overigens een benaming die aan
meerdere molens in Oost-Vlaanderen werd
gegeven. De meest voorkomende uitleg is dat
het iets te maken zou hebben met “bister”.
Bister werd gemaakt van bolsters van noten, die
gemalen werden op deze molens. Ook in Zwalm
is er in deelgemeente Nederzwalm vandaag nog
een Biestmolen te bezoeken. Die watermolen is
overigens ingericht als een gewaardeerde
horecazaak. Voor 1718 werd de molen verkocht
aan Jan Verhaegen en in 1770 aan Frans van der

In het oog springend zijn de oude linden in de
onmiddellijke omgeving van de molen. De
schaduw van het gebladerte zou het houten
sluiswerk moeten beschermen tegen de zon;
noemde men de beek in de volksmond daarom
vanaf hier de “Lindebeek”? Opvallend is de
fraaie uitvoering van de zijgevel: de onderste
band is uitgevoerd in Balegemse steen. Deze
steen was veel beter bestand tegen het
opspattende water dan de (poreuze) bakstenen.
In 1933 wordt Ivo L. Dujardin-Haegeman de
nieuwe eigenaar en molenaar, maar verkoopt
hem al na 5 jaar aan Benjamin Pede-De Clercq bij
akte van notaris Torrekens op 28 november
1938. Vanaf nu zal de molen, Pede’s molentje
heten. De laatste molenaar die op het molentje
maalt is Robert Flamand. Hij pacht de molen van
Benjamin Pede in de jaren 1950 – 60; hij is
familie want ook zijn moeder was een Pede.
Robert Flamand is mandenmaker en
waterkerskweker (er is op 500 m.
stroomopwaarts van de molen een
waterkersbeek). Het malen op de molen werd
dan ook zeer kleinschalig, alleen nog voor de
boeren in de onmiddellijke omgeving.
Omdat op 26 augustus 1965 het complex
aangekocht werd door een aannemer kunnen we
concluderen dat de molen niet meer in bedrijf
was. Op 26 september 1969 koopt de huidige
eigenaar Willy Van Laethem de molen aan als
buitenverblijf. Het duurt niet lang of hij wordt
gebeten door de molenmicrobe. Eerst wordt het
molenhuis gerestaureerd. Op 3 maart 1976
wordt de molen dan geklasseerd als monument
en de omgeving als dorpsgezicht.
De restauratie van de molen heeft iets meer
voeten in de aarde gehad. Meer dan 10 jaar heeft
het geduurd eer alle restauratieperikelen achter

de rug waren. Willy wilde de molen niet alleen
uit esthetisch oogpunt laten opkuisen maar ook
maalvaardig maken. Een huzarenstukje, want het
molenwerk was in bedenkelijke staat. Alles wat
los zat, had pootjes gekregen, het rad was
gedeeltelijk opgeroest en in zeer slechte staat,
helemaal overwoekerd zoals de ganse tuin
trouwens. Het sluiswerk was helemaal vervallen
en de houten kamwielen vielen uiteen als je ze
deed draaien.
De familie Van Laethem stelt graag de molen
open op aanvraag en tijdens de open molen- en
monumentendagen.
Pede’s molen is een zeer landelijk en autonoom
gelegen molengebouw van een type dat in OostVlaanderen weinig voorkomt en in heel
Vlaanderen altijd zeldzaam is geweest.
Achteraan is een kleine deur die, door het
niveauverschil, direct toegang geeft tot de
bovenverdieping. Deze deur ligt naast de stuw,
zodat de molenaar van hieruit het sluiswerk kon
bedienen. Ondanks de geringe afmetingen van
het gebouwtje is de molen stevig uitgerust. Door
het vrij kleine debiet van de Passemaere-gracht
moet het water eerst opstuwen, tot er genoeg
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water is om enkele uren te malen. Pede’s molen
was vooral een graanmolen en ook haver werd
er geplet.
Op het oude kadasterkaartje van rond 1834 zien
we dat de beek stroomopwaarts tweemaal was
verbreed, net voor de sluis, zo kon de molenaar
het water, tussen twee maalbeurten in, al
opsparen. Hoger op de beek is een spaarvijver
aangelegd als reserve bij een zeer lage waterstand.
Dit komt niet meer overeen met de huidige
situatie. Het is niet bekend wanneer de beek
terug werd versmald.

Contact en openingstijden:
Willy Van Laethem, Oudenaarde (tel. 055 30 92
64, e-mail: lilyvanlaethem@skynet.be)
De molen is te bezoeken op molendagen en
open monumentendagen en op aanvraag via
hogerstaande contactgegevens.

Rekegemstraat 26 – 9630 Zwalm
(Munkzwalm)
toerisme@zwalm.be

