In eenklank met n
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De watermolen van Grobbendonk is de laatste door water aangedreven molen
in Vlaanderen, die nog dagelijks commercieel actief is. Molenaarsfamilie Van
Hool, die de molen reeds drie generaties – en meteen bijna een eeuw – lang
uitbaat, is sterk verbonden met de molen en zijn omgeving.

De huidige molenaar van de watermolen van Grobbendonk is Frans Van Hool,
een gepassioneerd molenaar. Hij is erin
opgegroeid en bouwde zelf aan zijn
molen en het mechanisme.
“Molenbouwers komen hem om raad
vragen”, zegt zijn stiefzoon Dieter.
Frans heeft zijn passie immers overgedragen. Dieter-Frank Apers kwam vanaf
zijn zesde jaar reeds met zijn moeder op
de molen voor paardenvoer voor de
manege. Het klikte tussen Van Hool en
de kleine Dieter. “Ik liep hier als kind zo
graag rond en ik hielp graag op de
molen”, zegt hij.

Molenaars Dieter en Frans, een ongewoon tweespan.
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Het klikte ook tussen zijn moeder
Beatrix – of Bie Schroyens – en molenaar
Frans, waarmee ze trouwde. Beatrix was
licentiaat (nu master) Romaanse talen
en heeft 18 jaar lesgegeven, maar ze
ging liever op de molen werken. Haar
zoon Dieter zwaaide af als jurist met
onderscheiding. Hij gaf echter de voorkeur aan een positie als aspirant-molenaar boven die van advocaat of magistraat. Toen zijn moeder met een ziekenhuisbacterie tijdelijk was uitgeschakeld, sprong Dieter in en voor hem werd
het meteen definitief. Frans en Bie hebben nog een zoon, Jordi, die weldra
afstudeert als onderwijzer. Het is niet
uitgesloten dat ook hij in het molenaarsleven stapt. De opvolging is alvast
verzekerd.
T ra d i ti o n e e l ma l e n
“Wij maken varkensmeel, kippenmeel,
enkelvoudige mestvoeders, vogelzaad,
kippenzaad en voeder voor paarden en
ezels”, legt Van Hool uit. Hij wijst er
meteen op dat de molen vooral draait
voor particulieren, niet voor professionele veehouders. De grondstoffen (granen) haalt hij vooral bij boeren in
Wallonië. “Zelf hebben we ook drie
paarden en vijf koeien.” De molen
draait 60 tot 70 uren per week. “Wij
garanderen voedselveiligheid op onze
traditionele manier. We hebben alles
onder controle”, zegt de molenaar. “Dat

levert weleens discussies op met het
voedselagentschap, maar het werkt.”
Volgens Apers is de reglementering
inzake voedselveiligheid vooral gericht
op de industrie. “Hier kunnen we de
mensen gemakkelijk tonen dat het allemaal natuurlijk en veilig is. Het is leuk
dat we de mensen hier ook wat kunnen
leren over de voedselketen met lokale
en originele producten, zoals spelt en
boekweit”, aldus Apers.
Vermeldenswaard is dat op de molen
vaak jongeren tijdelijk komen werken,
ook moeilijke jongeren. “We ervaren
daarmee vaak goede resultaten en dat
geeft veel genoegdoening”, zegt Van
Hool.
N o g ste e ds in ge br uik
Het huidige molengebouw bestaat uit
twee afzonderlijke gebouwen aan
weerszijden van twee waterraderen,
één voor de in onbruik geraakte olieslagerij en één voor de graanmolen. De
slagmolen dateert uit de dertiende
eeuw, de korenmolen werd na een
brand herbouwd in 1920. De olieslagerij
werd in 1919 vervangen door walsen en
is nog dagelijks in gebruik. Beide waterwielen draaien nog op volle toeren.
De molenaarswoning en de bijgebouwen zijn gelegen aan de overzijde van
de straat en dateren vermoedelijk uit
de tweede helft van de negentiende
eeuw. De woning is een verankerde
baksteenbouw van zes traveeën en één
bouwlaag onder zadeldak. Door de
grote watertoevoer is steeds een
behoorlijk sluizenstelsel noodzakelijk
geweest.
De molen bevat twee waterraderen,
waarvan er één, dat van de voormalige
olieslagerij, niet gebruikt wordt. De
olieslagerij en de graanmaalderij zijn
twee afzonderlijke, doch herhaaldelijk
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Watermolen Van Hool blijft in bedrijf

natuurlijke omgeving
aangepaste gebouwen, aan weerszijden
van de thans ingebouwde houten raderen.
Rom einse grondves t en
Opgravingen in 2005 legden de
Romeinse grondvesten van de molen
bloot. In de elfde eeuw wordt de onderslagmolen voor het eerst vermeld. De
geschiedenis van de molen is nauw verbonden met de nabije oude waterburcht van de heren van Grobbendonk,
waarvan nog ruïnes overblijven. Het was
toen een banmolen, wat betekende dat
alle inwoners van de heerlijkheid er hun
graan moesten laten malen. Van oudsher betrof het een dubbelmolen voor
zowel het slaan van olie als het malen
van graan.
In 1268 brandde de molen af. Daardoor
leden de inwoners van de Ouwen
gebrek aan meel en de molen werd hetzelfde jaar herbouwd. Hij werd daarna
zeer actief en reeds in 1273 waren de
molenstenen aan vervanging toe. Op
het einde van de dertiende eeuw kwam
de molen volledig in handen van
Hendrik van Wilre, heer van
Grobbendonk, die sneuvelde bij de
Guldensporenslag in 1302, aan de zijde
van de Fransen.
Her bouw
De oudst bekende molenaar was
Wouter Hagenbroeck in 1460. In een
leenverklaring van de Hertog van
Brabant in 1531 aan de toenmalige heer
van Grobbendonk Andries van Jauche,
wordt de molen duidelijk omschreven
evenals het bangebied van de molen.
Kort nadien, in 1532, brandde de oliemolen af. Hij werd pas in 1536 herbouwd. In 1579 werd de molen, evenals
de burcht, door de Spaanse troepen
geplunderd en in brand gestoken. Pas

De watermolen van Grobbendonk kent een lange geschiedenis van minstens tien eeuwen.

op het einde van de eeuw liet de toenmalige heer van Grobbendonk, Lansloot
Schetz, die ook burgemeester van
Brussel was, de molen en het kasteel
herbouwen.
Het huidige linkse gedeelte, de olieslagerij, dateert uit die tijd. Via een erfenis
werd zijn kleinzoon, Koenraad Schetz
van Grobbendonk, Koenraad van Ursel.
Tot op vandaag bleef de molen in handen van de adellijke familie d’Ursel.
In 1795 werd het kasteel door de
Fransen in brand gestoken maar de
molen bleef gespaard. De molen overleefde twee wereldoorlogen. Talloze
molenaars en molenaarsfamilies kregen
de molen in pacht. Vanaf het begin van
de zeventiende eeuw zijn ze allemaal
bekend. Eén van de bekendste was
Johannes Josephus Prims, molenaar in
de tweede helft van de negentiende
eeuw (hij overleed in 1904). Hij was
landbouwer, burgemeester, molenaar en
melkverkoper.
In 1870 had de molen nog drie waterraderen, twee voor de korenmolens en
één voor de oliemolen. Nadat het olieslagen in 1890 werd stopgezet, bleven
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er twee over, die in 1921 werden ingebouwd. Vanaf 1915 werd op een
gedeelte van de molen ook elektriciteit
opgewekt. Door een kortsluiting in dat
gedeelte in 1920 brandde ook de molen
af. Adriaan d’Ursel liet het gebouw herstellen in 1921 en molenaar Louis Van
Hool herstelde op eigen kosten het
mechanisme en de waterraderen.
In 1919 was Louis Van Hool, oud-molenaar van de molen van Pulle en grootvader van de huidige molenaar Frans Van
Hool, molenaar in Grobbendonk geworden. In 1963 werd hij opgevolgd door
zijn zoon Jozef en in 1984 werd diens
zoon Frans molenaar van de watermolen
en hij is het vandaag nog. In 1985 plaatste Frans Van Hool drie nieuwe molenstenen en nieuwe houten kammen in het
kroonwiel. In 1986 verving hij het versleten waterrad door een metalen exemplaar met gebogen acaciahouten schoepen. “Ook in 2014 heb ik zelf, met enkele jongemannen, op één weekend nog
een nieuw waterwiel gemaakt. De molen
van Grobbendonk heeft niet stilgelegen”, aldus Van Hool.
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