De Schellemolen te Damme
Siska De Groote
Mijn keuze viel op de Schellemolen, langs de Damse Vaart West, omdat ons hotel er
schuin tegenover gelegen is en het daarom bij de klanten altijd ter sprake komt. Als
mensen de route vragen is de molen de beste referentie maar ook om de parking er
tegenover uit te leggen. De mensen kunnen er moeilijk voorbij rijden zonder er op te
letten.
De naam Schellemolen verwijst naar de middeleeuwse scellenmeulen of banmolen: dit
was een houten dwangmolen. Men was namelijk verplicht om de molen te gebruiken
in opdracht van de graven van Vlaanderen.
De huidige Schellemolen is een stenen molen gebouwd in 1867 (dus 145ste verjaardag
dit jaar) en werd op nagenoeg dezelfde plaats gebouwd als zijn voorganger. Dit is
namelijk het bijzondere: hij is gelegen op een restant van de middeleeuwse aarden
stadsomwalling. Nog bijzonder is dat het niet alleen een graanmolen is maar ook een
olieslag molen (zie doorsnede).
Een derde bijzonderheid is de zeemeermin op de top van de molen. Dit verwijst naar
de legende van de zeemeermin. “In de middeleeuwen hebben Damse vissers in het
Zwin een aangespoelde zeemeermin meegenomen en haar tegen betaling te kijk
gezet op de Damse markt. De zeemeermin smeekte om vrijgelaten te worden maar
kreeg geen gehoor en heeft dan uiteindelijk een vloek uitgesproken DAMME VERGAAT
BRUGGE BESTAAT. Dit maakte de Dammenaars ban en ze hebben haar in Oostkerke in
de vergeetput gedumpt. De vloek is waarheid geworden: de Damse haven verzandde
en die van Brugge floreerde”. Dit is een verhaaltje voor gezinnen met jonge kinderen
om de nieuwsgierigheid op te wekken.
De molen is binnenin te bezichtigen van 1 april tot 30 september. Dit dagelijks tijdens
vakanties en anders alleen in het weekend. Gelijkvloers ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
Van buitenaf is de molen door zijn ligging aan het kanaal landschappelijk zeer
waardevol. Het schijnt een van de meest gefotografeerde molens ter wereld te zijn.
Daar de Schellemolen eigendom is van de Provincie West-Vlaanderen en een
beschermd monument is, wordt ook de toekomst veilig gesteld. Dus binnen 5 jaar zal
voor de 150ste verjaardag deze molen hopelijk nog meer in de belangstelling staan.

