De Watermolen
Want van historische strep€n is graan te laten malen:
«de huurder (de mulder) moet
deze molen zeker voorzien.
moseliik dat de wa- Het oudste spoor leidt naar de "goede lieden, gerieven ende matermolen van Sint- 9 oktober 1392. Toen kocht Sweder len zoowel hun mout om te verCertrudis-Pede op van Abcoude, heer van Gaasbeek, brouwen als hub swijnaert (klein
Monumentendag
op- van Arnoul, zoon van Gielielmus graan en andere graanatual voor de
deze Open
iemand hield het €en

jaar geleden voor

nieuwmaisen gerst zou malen, zii
het met elektrische drijfkracht.
Sinds het stilvallen van het waterrad, in 196s, leken aftakeling en
verval immers het onomkeerbaar
lot te worden van dit historisch
gebouw.

van Ped€, een heuvel met woningen
op de top en aan de voet een waternolen, die aldus één van de 5 banmolens van het Land van Gaasbeek

varkens)...uytdi€n dat sy (de goelieden), oock niet vermogen tselve swynaert ofte evene (haver) de
doen breken ofte stampen buyten
de

de banmolens. (...

In een banmolen waren de boeren
uit de heerlijkheid verplicht hun

),

De soede lieden van 't Land van
Gaasbeek die hun sraan in de

schilderde. kan een anachronisme
lijken omdat het woonhuis hetjaar-

tal U74 draagt en bov€n de deuromiijstins lanss de beek het jaar
1763 in de steen is vermeld.

Ditzijn

echter reslauratiedata, aangèzien

de molen door brand werd get€isterd. Dit blijkt uit de beschrijvins van

de

Mei€rij van Gaasb€ek,

onder de lnveniaris van SiniMartens Lennik, september 1656
.T'sheeren watermolen af fgebrandt
ende isbesonst op te maeckenvooÍ

noch ter tijdt ende rendeert ni€t.

'

ln de 18e eeuw zorgd€ de zeis van
d€ dooder merkwaardis vaak voor
dat andere bewoners in de molen
hun thuis vonden. Uit onderstaand
relaas blijkt zelfs dat elke molenaar
een tweedekeer trouwde nadai

Volgens Van Linthoudt (2) nam
(...)
Bruesel de watermolen, vooraleer
den, waeshens ofte kerr€,
moeten laten mal€n .ten sesthien- het rad verplaatst werd, als model
d€n vaete ofte sesthiende ponde' voor zijn schilderijen .De teruskeer
(t.t.z. dat elk zestiende pond of vat van de kudde, en, in spiegelbeeld,
meel als maalloon afgehouden .De ekster op de gal8,. Dat Brue
gel (ca. 1525 1569) de molen
wordt).,(1)
molen brengen . te halse. met p€er

hij

eerst de weduw€ van de overleden

voorganger als vrouw had eeno-

men. Zo onderneemt Anthoon
Clerens zijn molenaarsbedrijf in
1739en trouwt met Catharina van
Cutsem, doch deze sterft nadat zij
h€m een kindje geschonken heeft.

1.

2. Btug
3. Lossluis of overlaat

20, Verctèlba.e taàtspot
21. Peer- or ondetiizer
22. lngeschakeld stetrewiel
23. Uitgeschakeld steftewiel

5.
6.
7.

a.
9.
10.

18. Meetsoot en neelbakje
19. Steenlichte met handwieltje

G e kl

inkn agel d bo ve n sl ag w iel

11. Schoepènbakk van plaatijzer mët middenvercteviqins
12.
13- Dwang op

de wateras

15- Haakse ove.brenging van

watcras nààr haàlas

met gietijzeren kanmen

24. Gietijzeten spootwiel met
houten kammen

25. Gietijzeten kolom
27. Steenkoppel met liggeÍ en
28.

29.
34.
32.
34.
35.

36. Maalas met koppelíng
Bestendig drcaiende as

39.
40.
41.
42. LuiheÍboom met bedieninas

touw
43- Luikoord
44- Luival

Kort daarop hertrouwt Anthoon
Clerens met Anna-Francesca
Christia€ns, maar hii overlijdt in
1752.

Weduwe Anna-Francesca Christiaens huwt nu met Nicolaus van
Coudenbere, die de nieuwe mulder
wordt. Helaas, dde iaar later bezwijkt zij bij de seboorte van een
drielins. Nicolaus van Coudenberg
trouwt veivolSens op 73.7.19s7
met Petronella Bastàerts. Maar
Nicolaus steít op 21.10.17ó1.

Ook Petronella Basta€rts trouwt
een tweede keer, nu met Ian van
Cutsem. Als Petronella Bastaerts
op haar beurt sterft, vraast mole-

naar van Cutsem de hand van
Petronella van Elsen. Hij ontslaapt
na vier iaarhuweliik. Zijn weduwe,
Petronella van Els€n. zet de traditie op de watermolen voort en hu i
lan Gooss€ns, dievoortaan hetwa-

terrad bedient.(3)
De afkortineen van de

vijf mole-

naars die na hem komen, ziin

tevin-

den op de imposten van

de

I : PFG (Petrus Frans Goossens),
II : HVC (Henri Van Cutsem),
III : DDC (Dominiek De Camps),
IV : HZC (Hendrik Zesers) en Ook de buil en dehaverpletterziin
nog aanwezig. Vroeger functioY : JZC (ler zeqerc).
Deze laatste zou tot 19ó3 met wa-

n€€rde er eveneens een stoominstal-

terkracht blijvenmalen enschakelt latie.
dan overopeen elektrische motor. Buitenbevindtzich h€t metalen bovenslagmd met een diameter van
4 m: bij dit type brenSt het water
Het molencomplex bestaat uit €en
bovenaan het wiel aan h€t draaien.
eenlaass woonhuis van baksteen
Vanop de loopbrug is het cruciaal
met dominerende duiventil in het
hoogtemerk voor de waterstand

zadeldak, het molenaarshuis en een
nog zichtbaar. Deze pegel was voor
langsschuur.

Als je het molenaarshuis binneneaat, zie ie3 niveaus: boven de begane grond is er €erst het verhooS
met d€ immense molenstenen en
hogerop de krakende zolder die wel
het Sewicht van de alomteSenwoordige duiven kan torsen, maar niet
berekend is op massaal openmonu-

mentendaspubliek. Er zijn drie
steenkoppels, waaronder één uit

kwartsiet van .Laferte

sous

de

molenaar een handis teken in aL

le betekenissen van het woord :

dien het bovenwater

dit

in-

peil

overschreed en de aanpalende landerijen bi,sevols het dsico li€pen te
ov€rctromen, werd in de late middeleeuwen de hand van de mole-

naar afgehakt... Men zou voor
minder de amen en het water laten
zakken.
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De sebout{en en het domein van
3 ha 10 a 33 ca, di€ door de erosi€
van de tijd zware klappen hadden

m€entebestuur, als het ware geioverd in de molen, zodat hijvandaag

zolder. de siabiliteii van de water-

opnieuw maalt en voor

vinden zich

gekregen, werden bij akie van het publiek kan open
29 juni 1989 voor 6.496.000 Ír.
eigendom van de semeente Dilbeek.

kerinesmuur €n de spaarvi jvers be-

op de

intensieve

sesteld

Niettemin zal een zwaar restaura
tiedossier moeten ingediend wor-

Maar sinds eind '90 werd er. door den. De toestand van het
de enthousiaste samenwerkinS van binnenwerk van de molen iswelis- ADRES:
VZW Levende Molens, 'i SAP, d€ waar bevrediSend, maarhet waterLostÍaat 84
werkSroep Wolfsputten en het ge- rad, de as, de vloer van de nok1703 Schepdaal

EICENAAR:
semeente Dilbeek

KLASSERING:
Ínonum€nt en landschap zijn b€"

s.heÍmd bii K.B. 17.04.1975.
TOECANKELIJKHEID:
het donein €n de sebouwen ziin
normaal niet toesankeliik voor
het publiek.
BRONNEN:

(1) P.Lindemans, Huurvoorwaarden van een banmolen in
E.S.B., 1961, p. 401403.
(2)1. Van Linthoudt, . BÍu€sel en
het Pajottenland " Lennik 1990
(3)t. Schoonjan, De Watermolen

van Sint-GeÍtrudis-Pede in
E.S.B.,a96A, p. AA-49.
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Voo, du derde Open

Monumentendag

van zondag 15 september 1991
laat Dilbeek zijn oog vallen
op de Pedevallei die ook Pieter Bruegel al bekoorde.

In

De Neve
íeestelijke dag ontkurkt

de Brouwerij

wordt deze

door de openingsredenaars Burgemeester S. PLatteau,
Eerste Schepen J. De Craen, Schepen T. VerschaÍfel
en Voorzitter van de Cultuurraad, P.Verhasselt.

Al,

d" ,on", van de Koninklijke Fanfare

De Ware Verenigde Vrienden wegdeinen,
komen de molenstenen van de nabijgelegen Watermolen
opnieuw in beweging.

8",

pu, uitgestippelde route
brengt ons tenslotte naar de Sint-Anna-kerk.
Want het is maar een stap van Pede naar.-. Pede.

BROUWERII DE NEVE
(lsabellastraat 52, 1703 Schepdaal)
van 10 iot 18u:
tr officiële openins van de 3e Open Monumeniendas, opseluisterd door de Koninklijke Fanfare De Ware
Verenisde Vrienden, sevolsd door receptie aangeboden door de brouw€rij
tr ap€ritiefconcert door de fanfare

tr
tr
!

rondleidinsverzorsddoorbrouwerijpersoneel
brouwen van bier en moselijkheid tot proeven
verkoop boterham met hesp en kriek, geuze of lanbiek.

WATERMOLEN PEDE
(Lostraat 84, 1703 Schepdaal)
van 11tot 18 uur:
f rondleidinsen in het molenhuis door streeksidsen en leden van de VZW Levende Molens
f rondleidingen door de werkgroep Wolfsputten in hei domein
tr kinderanimatie in srote s.huur: malen met prehisiorische molenstenen en wannen van sedorst

KERKJE

VAN SINT-ANNA-PEDE

(Herdebeekstraat 176, 1701 Itterbeek)
van 11 tot 18 uur:
! dia-reeks over de Pedevallei
van 14 tot 18 uur:
! levend kunstatelier door leden van Aielier Beeldende Kunsten en de School van Sint-Anna-Pede.

WANDELING DOOR DE PEDEVALLEI
Door de Geuzetrappers wordt tergelegenheid van de 3e Open Monument€ndag een omloop uitgestippeld en
bewegwijzerd. Deze verbindt niet alleen de drie opens€stelde monumenten, maar doet ook and€re
merkwaardise plekjes aan.
De aÍstand bedraast t 7 km-

De derde Open Monumentendag wordt in Dilbeek g€realis€erd dankzij een pretti8€ samenwerking tussen de verschillende eigenaars en uitbateE en de werkgroep «Open Monumentendag", waarin participeerden , Marc Appelmans, Huso Brceckx, Marc Bruneel, Jozef Ceulemans, Albert De Bot, Jan De Craen,
lan Delcour, Leona De Maeseneer, Oliva De Vidts, Iean D'Haes€leer, lan Haesaerts, Jozef Cordts,loske
Hamie, In8lid Nieuwlandt, Ian Odeyn, Martine Pitteljon, St€Íaan Platteau, Rik Puttemans, Hubert Van
den Nest, Marcel Van Liedekerke, André Van Overberge, Piet Verhasselt, Tony Verschaffel.

