Drie

M o 1 e n s

—

Drie fraaie Landschappen.

Onder de ontelbare gebruikers van de banen lialdegern
iinokke en Koolker—
ke
Oostkerke
Kestkapelle, zijn er zeker maar heel weinig die de sierlijke
ii o 1 e n s van Damme, Oostiterke en Hoeke, niet opmerken. Drie getuigen
zijn het, van een der oudste beroepen van de streek. Ze stonden feestelijk
getooid bij blijde gebeurtenissen. Ze rouwden mee met de bevolking... Ku
stappen de inwoners ze meestal achteloos voorbij, hoest er een verdwijnen,
dan eerst zou de ledige plaats eenieder pijnlijk opvallen.
—

—

—

De Molen van Damme is geklasseerd als monument. Hij ziet er verzorgd
en welgedaan uit en strekt tot eer van de organismen die hieraan hun mede
werking verleenden. Ongeveer sedert een eeuw wordt hij bediend door dezelf—
de familie Dullaart. Dullaertsmolon werd in 1867 herbouwd in steen en is
een parel in Damme’s lieftallige kroon.
Te Hooke gaat het iets minder goed. Sedert 1956 behoort de Molen aan
de belgische staat. Rond 1959 werd hij op staatslcoster~ volledig hersteld.
haar nu ve~~toont het dak tekenen van verval; en ook een bekalking ware ge
wenst. Sedert 150 jaar woont er dezelfde molonaarofamilie. Daar, zoals
overal stond eerst een houten molen, voor de eerste maal vermeld in 1481. De
storrawind en de bliksem zijn altijd do grootste vijanden van onze molens ge
weest. Rond 1856 waaide de houten molen omver, en Jan Van Kolme liet heia
herbouwen in steen. De dag dat bij de molenaar de zoon en opvolger, Leopold
Van Holme, gokoren werd, draaide ook de stenen molen voor do eerste maal.
Theofiel werd de opvolger van zijn vader als molenaar. Florent Van Home,
die er nu woont, is Theofiels zoon; on was de laatste molenaar die daar met
do wind maalde. ~ant ju~st een eeuw na zijn opbouw, in 1956, viel hij bui
ten gebruik, vervangen dcor een mokanioke uaal~erij. Plorent is een iaolona~r

schooljaren...
Deze drie Lolens zijn een toeristische aantrekkelijkheid,van belang niet
alleen voor cle gemeenten waar ze staan, maar veel meer nog , zijn ze onmisbare
elementen en sieraden in de landschappen, waar een groot deel van ie talrijke
bezoekers van Erugge en Knokke, onvermijdelijk langs moeten; ja zelfs door
aangetrokken worden. Zou men in Drugge en in knokice genoeg inzien, het be
lang van deze fraaie landschappen ?
R. De Leyser

Korte

Vers lagen~

28 Januari 1959.
VorteL:enwoordigers van Ooctkcrke, Zoerkerke, koeLe, Damme, Westkapello en
Knol:ke kwamen samen om over to gaan tot de definitieve oprichting van de kring
voor lieemkunde en geschiedenis.
De keer Rene De Keyser heet de vergadering welkom. Daarna legt hij uit
hoe het gebied der Vroegere Vierschaar van Didzele werd gekozen als werk— en
wervingsterrein van de kring. Z.E~H. Lo~yck, die de vergadering voorzit, han
delt over liet drievoudig doel van een Kring als deze:
a) waken over ons kultureel en historisch bezit : beletten dat het vernietigd
wordt, dat het ontvreemd wordt;
b) kennen van ons kultureel en historisch bezit : door persoonlijke studie
en door werkvergaderingen;
c) de eerste twee doelstcllingLn aanîalkcercin bij de bevolking, vooral langs
ie school, en ook door voordracht, tijdschrift, heemkundige waiideling en derg~
Voorlopig zal do naam
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(1 u t h a g o ~‘ gebruikt worden. Als dc krin~: ~neer voltallig kan vergaderd:,
zal daar definitief over beslist werden.
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