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Edgard Van Droogenbroeck: 25 jaar vrijwillig molenaar!
Wanneer de tijd aanbreekt dat molenaars hun zilveren jubileum van vrijwillig molenaarschap
kunnen vieren, mogen de verenigingen en beleidsmensen die zich inzetten om het molenerfgoed
herop te bouwen en in stand te houden, zich gelukkig prijzen dat de belangrijkste “bouwsteen” van
dit levend erfgoed op het terrein aanwezig en bedrijvig is, namelijk de vrijwillige molenaars zelf.
Als molenvereniging zijn we dan ook fier om zo'n jubilaris in ons bestuur te hebben. We kunnen
Edgard Van Droogenbroeck wellicht niet beter in de bloemetjes zetten dan hem in onze
Nieuwsbrief aan het woord te laten.
NB. Edgard, je bent afkomstig uit het Pajotse Sint-MartensBodegem. Hoe heb je je dan laten “vangen” en ben je “verzeild”
geraakt in de Tissenhovemolen, gelegen in het verre Mater?
Edgard. Hoewel ik sedert 1977 onafgebroken secretaris ben van
de Bodegemse Kulturele Werkgroep (BKW, heemkundig
genootschap), was het in de eerste plaats mijn vrouw Marleen,
afkomstig uit Ronse, voor wie ik in 1986 verhuisde van mijn
geboortedorp Sint-Martens-Bodegem naar Sint-Maria-Horebeke.
Dit dorpje, gelegen in het mooie landschap van de Vlaamse
Ardennen, is sinds 1562 een protestantse enclave in het
katholieke Vlaanderen. Die verhuis kwam meteen ook tegemoet
aan mijn interesse voor geschiedenis, in het bijzonder de
geschiedenis van het protestantisme.
En op een goeie kilometer in vogelvlucht van mijn deur zag ik regelmatig de Tissenhovemolen van
Mater draaien. Deze molen, reeds vermeld in het jaar 1218, is eigenlijk de oudste Vlaamse
windmolen en heeft een aantal vrij unieke bouwkundige eigenschappen, zoals de aanwezigheid
van 3 verdiepingen (zolders). Ik werd dan ook bijna letterlijk aangezogen door deze molen!
NB. Vrijwillig molenaar worden, dat ging toch niet vanzelf?
Edgard. Na enige tijd was ik niet meer weg te slaan van die molen en de verstandhouding met de
toenmalige molenaars Jan Bauwens, Firmin Standaert en een tijd later Paul Verschelden, was
opperbest te noemen. Gelukkig hoefde ik niet lang te wachten op een molenaarscursus. In 1989
toog ik 10 zaterdagen naar Leuven en ontmoette er voor het eerst Paul Bauters zaliger, dé
molinoloog van Vlaanderen. Na met brio het theoretisch examen afgelegd te hebben, volgden dan
de nodige uren stage op genoemde molen met als leermeesters opnieuw Jan Bauwens en Paul
Verschelden. In 1991 verwierf ik mijn Vlaams diploma van Meester-Molenaar. Sinds 2009 heb ik
het gezelschap van een jonge molenaar, Karel Vanderweeën.
NB. En hoe werd je bovendien bestuurslid van onze Molenvereniging?
Edgard. Op de magische dag 7 juli 2007 maakte ik kennis met de moljders van Pee. Nooit
voorheen zag ik een groep mensen met een dergelijk enthousiasme en inzet werken voor het hun
gestelde doel, namelijk de oude watermolen van Pede bewaren voor het nageslacht en
toegankelijk maken voor het grote publiek. Zij kregen mijn volle sympathie en een paar jaar nadien
werd ik dan ook mede-oprichter van de nieuwe vzw Molenvereniging van het Pajottenland,
gevestigd in een streek die mij uiteraard nauw aan het hart ligt!
Beste lezer, Edgard heeft ook nog andere verdiensten op zijn palmares. Hij is intussen nog steeds
secretaris van de BKW, maar hij richtte in 1989 ook het Protestants-Historisch Museum “Abraham
Hans” op in de wijk Korsele (Geuzenhoek genaamd) te Horebeke. Edgard is verder nog auteur van
diverse heem- en familiekundige bijdragen alsook van het boek “Pater Paul Van den Bosch,
missionaris van Scheut, een bijzondere Bodegemnaar”. En heel recent ook nog de “Kroniek van de
in 1913 verdwenen protestantse gemeente te Etikhove”.
Edgard, van harte gefeliciteerd met uw molenaarschap en met al uw waardevolle bijdragen!
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