KOUTERMOLEN
Sint-Annastraat 45 – 9630 Zwalm (Rozebeke)

Van op elke heuveltop in Zwalm springt de
witte stenen kuip van de koutermolen in
Rozebeke meteen in het oog. Soms ligt hij te
blakeren in de zon … soms oogt hij
mistroostig in de mist of de regen, maar
steeds is hij een symbool van vergane
molenglorie.
De eerste gegevens over deze molen zijn
gevonden als Jan Baptiste de Smet, molenaar
in Michelbeke op 31 oktober van 1771 aan
het Land en de Baronie van Schorisse een
verzoekschrift richt om op de plaats
“Rozebeke Cauter” een graan- en
oliewindmolen te mogen oprichten. Tegen de
oprichting was geen verzet. De meier,
schepenen, pointers en zetters, alsmede
“ghemeijntenaeren” van de parochie
Rozebeke, verklaarden dat in deze parochie
“geen cooren wint nochte waeter meulen en

De stenen grondzeiler werd gebouwd in
1772. Het jaartal is gehouwen in de
Balegemse zandsteen boven de zuidelijke
ingangsdeur. De molen werd ingericht als
graan- en oliemolen. Volgens de legger van
de onroerende goederen was J.B. De Smet in
1783 nog altijd eigenaar.
In 1931 breekt één van de wieken en moet
een keuze gemaakt worden; ofwel een
mechanische maalderij installeren ofwel de
wieken laten repareren. Men kiest voor de
eerste optie en de wieken worden
weggenomen.
De mechanische maalderij maalt nog verder
tot 1955, maar hij kan niet meer opboksen
tegen de opkomende overheersing van de
industriële maalderijen. Het verval komt
opzetten.
Herman Geltmeyer uit Gent kocht de molen
aan in 1973. In 1975 begon hij aan een
grondige verbouwing om de molen in te
richten als woning. De nog bestaande kap
werd verwijderd en vervangen door een
mansardekap. Er kwam een nieuwe wiekenas
met askop, maar een nieuw wiekenkruis bleef
achterwege. Er werd een nieuwe staart met
schoren geplaatst, maar deze dient enkel voor
het uitzicht, daar de kap niet meer kruibaar is.
De molen is volledig ingericht als woning en
niet meer toegankelijk voor het publiek.
Bronnen: Boek “De Molens van Zwalm”

sijn, waerdoor wij genoodsaeckt zijn tot het
maelen van onze graenen in andere
parochiën.”

Reeds op 4 december verkreeg Jan Baptiste
het gevraagde octrooi van de Oostenrijkse
keizerin Maria Theresia. Na het vermelden van
de nodige plichtplegingen krijgt Jan Baptiste
de Smet de toelating in het algemeen belang
van de bevolking een windmolen uit te baten
om er graan te malen en olie te pletten. Hij
moest voor zijn molen een jaarlijkse cijns
betalen aan de Watergraaf en Moermeester
van Vlaanderen, ter waarde van anderhalve
hoedt graan.
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