
Houten graanwindmolen – Molenkouter/Kouterstraat – 700m W - Koutermolen

1829

Bij de opmaak van de eerste kadasterkaarten in 1829 staat de molen getekend op het
perceel A 206 gelegen aan de Kouterstraat en naast de voetweg die loopt naar de
Geraardsbergsestraat.
Volgens de kadastralelegger uit die periode was de eigenaar : Van Dalem Jan-Baptist,
de kinderen, te Schepdaal.
De volledige eigendom bestond uit : A 204 - huis

A 205 – tuin
A 206 – windmolen
A 207 – molenplaats

1836

Op 4.3.1836 komt door erfenis de molen toe aan :
a) Van Dalem Pierre François (voor 1/3), molenaar te Wolvertem

b) Van Dalem Jean Josephus (voor 1/3), molenaar te Schepdaal

c) Van Roy Nathalie (voor 1/3), te Sint-Martens Bodegem

1840

20.10.1840 verkoop van de molen aan
Van Dalem Joannes Josephus, molenaar
te Schepdaal {not. Barbé}

1857

Op 7.5.1857 verkoop van de molen aan
Zeghers-De Ro Desiderius Benedictus
Josephus, molenaar te Schepdaal {not.
Walravens}



1885

Eigenaars zijn weduwe Zeghers-De Ro en kinderen, Desiderius overleed op
12.5.1866.

1891

Op 3.6.1891 is Zeghers-De Dobbeleer Gustave, molenaar te Schepdaal {not. Velge} de
laatste eigenaar en molenaar op de Koutermolen.

1906

Dat jaar werd de molen door donder en blikseminslag getroffen en brandde volledig
uit. De brand was zo hevig dat het glas in de bovenste ramen van de naastliggende
hoeve door de hitte de kleuren van de regenboog kregen. Tragisch was dat er bij deze
brand twee personen het leven verloren.

(Uit krant 't Getrouwe Maldeghem van 27/05/1906).



De molen werd heropgebouwd doch, gezien de evoluerende technologie,

omgevormd tot stoommolen. De aandrijving gebeurde met cokeskolen. Granen,

maïs, tarwe werden er op stenen tot bloem vermalen.

De families Zeghers waren vermaarde molenaars. Verscheidene telgen uit dit geslacht

beoefenden de stiel van molenaar.

Meerdere molens in het pajottenland werden dan ook gerund door een Zeghers.
In 1935 werd definitief gestopt met de uitbating van de stoommolen en werd deze af-

gebroken. In de plaats kwam een woonhuis.


