D’OUDE MADRIENNE
Hundelgemsebaan 127 – 9630 Hundelgem (Zwalm)

De gemetselde stenen bovenkruier “d’Oude
Madrienne” is uit historisch standpunt een zeer
interessante molen. Volgens een aantal
prominente molinologen zou het hier om een van
de oudste gemetselde molens (1763) in de streek
gaan! Tijdens opzoekingen werd het octrooi van
deze molen gevonden en kon geconstateerd
worden dat hij een beetje jonger is dan altijd werd
aangenomen. Ondanks zijn toch wel respectabele
leeftijd werd de molen niet beschermd als
monument.
In het Rijksarchief te Brussel is een verzoekschrift
terugte vinden van een zekere Jan Bapiste Cnudde
uit Zegelsem. Hij stelt op 3 september 1770 aan
Keizerin Maria Theresia de vraag in Hundelgem
een graan- en korenwindmolen te mogen
oprichten. Hij had immers vernomen dat “binnen

deprochie van Hundelgem er zich maer en bevindt
een coorenwaetermeuleken seer dykmaels
onvoorsien van ghenoeghsaem waeter om de
insetenen dezer prochie te bedienen” (hij
refereert naar het Pede’s molentje dat al in 1644
werd gebouwd). Tegen zijn aanvraag werd geen
verzet aangetekend. Al op 6 januari 1771 kreeg
Cnudde het verzochte octrooi vanwege de
Keizerin terug vanuit Oostenrijk. Ook in het boek
van de watergraaf staat het octrooi ingeschreven.
Tot op heden is de herkomst van de naam nog
steeds een mysterie. Madrienne is wel een
meisjesnaam, misschien heette ooit een van de
eigenaressen zo? Ook de familie Van Den
Noortgate die de molen sinds 1858 in bezit heeft,
kent de herkomst van de benaming niet.

De molen ligt op circa 300 m. van de
Hundelgemse Steenweg. Deze wijk werd
“Dedrigt” genoemd op de Popp kaart en het pad
naar de molen “Schonenberg”. De Oude
Madrienne was van bij het begin al niet op een
ideale plaats gebouwd, in de vallei van de
Zweedebeek. Dat heeft men getracht wat te
verbeteren door de molen op het hoogste punt te
bouwen.
Maar vooral de toenemende
lintbebouwing langs de provinciebaan en de
aanplant van boomgaarden met hoogstammige
fruitbomen, juist langs de westkant, de kant van
de overheersende windvang. Alleen de
noordoostkant bleef vrij, niet ideaal als je weet
dat windvanghindernissen worden gevoeld tot op
300 à 500 m. van de molen.
In 1966 houdt het voltijds molenaarsbestaan in de
molen op. Op dit moment verkeert de molen in
slechte staat. De stenen werden eertijds gebakken
in lokale veldovens. Zwalm kende in het verleden
een aantal kleine steenbakkerijen. Volgens
mondelinge overleveringen
zouden de stenen ter plaatse zijn gebakken, in een
veldoven, met klei uitgegraven voor het
egaliseren van de grond langs de oude baan van
Aalst naar Oudenaarde. Om de degradatie van de
poreuze stenen te voorkomen werd de molen
gekaleid. Op dit ogenblik lijdt het metselwerk van
de molenkuip erg onder regen en winderosie.
Al meer dan 150 jaar is de molen in het bezit van
de familie Van Den Noortgate.
Christian Van Den Noortgate – De Bleeker kocht
de molen in 1966 van zijn vader. Hij is geen fulltime molenaar meer. Alle bedrijvigheid wordt
gestopt op 31 december 1986.
Bronnen: boek “De Molens van Zwalm”
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