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De koren- en pelmolen D e

Liefde

als kunstobject

Dat de molen D e Liefde ook kunstenaars inspireert, bewijst de heer R. Bolman, woonachtig te
Uithuizen, die tweemaal een schilderij van de molen heeft vervaardigd. Op het ene schilderij
is de staart van de molen naar de toeschouwer gericht en op het andere (zie de foto) is het
wiekenkruis prominent in beeld gebracht. Dit laatste schilderij werd in oktober 2008 voltooid.
Amateurschilder J. W. Werkman te Kantens
heeft inmiddels enige tientallen molens
geschilderd, waaronder de voormalige
standerdmolen te Middelstum, de molens te
Kantens en Usquert en de poldermolen ‘De
Goliath’ bij de Eemshaven.
Deze zomer nam hij de nieuwe ansichtkaart
van de molen D e Liefde als voorbeeld,
waarop de molen draaiend staat afgebeeld
en vervaardigde het onderstaand schilderij.

Op dit schilderij is links de sarrieshut te
zien en rechts achter de molen het
voormalige molenaarshuis. Reeds in 1499
stond op deze plek een standerdmolen, die
in 1866 werd vervangen door de huidige
molen. De eerste sarrieshut werd in 1630
gebouwd. Het middenstuk van het
molenaarshuis dateert vermoedelijk van
omstreeks 1700. Daarmee is dit molenerf
één van de oudst, bewaard gebleven
historische dorpsgezichten in Uithuizen.
Helaas heeft het nog niet de status van
‘beschermd dorpsgezicht’ verkregen.

De molen als kunstobject en als foto-oefenproject
In 1978 vervaardigde Wil Vonk een aquarel
waarop de molen is afgebeeld.
De maker staat in de Molenwierdstraat en
kijkt naar het oosten. Links heeft hij het
voorhuis van het voormalige molenaarshuis afgebeeld, met daarachter de molen.
Tevens is de sarrieshut te zien en een
prominent deel van het in 1929 door
architect Berend Jager ontworpen huis aan
de Mennonietenkerkstraat nummer 8.

Op 4 september van het vorige jaar
fotografeerden 28 kinderen van de RK
school De Schelp te Uithuizen de molen
van meerdere kanten.

Deze foto’s werden vervolgens door
kunstenaar Sije Kingma verwerkt tot twee
fotocollages, beide op A0-formaat.

Een onbekende tekenaar vervaardigde aan
het eind van de vorige eeuw onderstaande
tekening, waarbij de sarrieshut prominent
op de voorgrond staat.

Het LWL-Freilichtmuseum Hagen, een watermolenparadijs
Mäckingerbach, 58091 Hagen - www.lwl.org/LWL/Kultur/LWL-Freilichtmuseum_Hagen
Deze zomer bracht ik een bezoek aan het
Westfälisches
Landesmuseum
für
Handwerk und Technik. In het langgerekte
dal langs de Mäckingerbach zijn een 60-tal
bedrijfjes uit de 18e t/m 20e eeuw vanuit de
regio
Westfalen-Lippe
overgebracht,
waarvan vele gebruik maken van het
stromende water en dus voorzien zijn van
één, soms meerdere waterraderen.
Tevens zijn er een aantal werkende stoommachines en een Lokomobile te zien, zoals
bij een Sägemühle en in een Dampfmahlmühle. Ook is er een touwslagerij, een
brouwerij, een boekdrukkerij, etc.

Er zijn tientallen watermolens zoals
Lohmühle, Papiermühle, Pappemühle,
Sägemühle, Ölmühle, Senfmühle, maar ook
veel smederijen die hun ‘Reck- und
Breitehämmern’ middels de nokkenas laten
aandrijven door het water. Regelmatig
worden hierin demonstraties gegeven.

Ook is er een indrukwekkende ‘Zinkwalswerk’, met een immens waterrad te zien,
alsmede een Kornspeicher (graanopslag).
Een viertal grote molenvijvers en een
ingenieus watertoevoersysteem maken het
mogelijk dat al die bedrijfjes van de kracht
van het stromende water kunnen profiteren.

De Getreidemühle gedekt met schaliën, met
een stelling op rechte schoren, heeft een
windroos met een geheel open constructie.

Opnieuw uitbreiding van de
homepage van de molen

Stichting Historische Kring
Noordelijk Hunsingo

Op mijn homepage van de molen D e Liefde
heb ik alle 22 tot nu toe verschenen
nieuwsbrieven in pdf geplaatst. Hiermee is
al het door mij in de afgelopen acht jaar
geschreven nieuws over de molen voor
iedereen beschikbaar.

Degenen die geïnteresseerd zijn in de
geschiedenis van de provincie Groningen
en in die van noordelijk Hunsingo in het
bijzonder, zijn wellicht ook lid van de
bovengenoemde historische kring. Af en
toe geniet ik het voorrecht een artikel in
hun halfjaarlijks verschijnend blad te
mogen publiceren. Inmiddels is het blad,
vanaf 1990, 38 keer verschenen.
Van alle hierin afgedrukte artikelen en
berichten heb ik een index samengesteld.
Deze index is eveneens op mijn homepage
in te zien, c.q. te downloaden.
Ga hiervoor naar de pagina “St. Historische
Kring N.H.”.

Na het verschijnen van mijn boek “De
belasting op het gemaal in Stad en
Ommelanden 1594-1856” heb ik nog een
tweetal indexen op het boek samengesteld
en wel één op persoonsnamen en één op
plaatsnamen. Tezamen omvatten deze
indexen 17 pagina’s. Ook deze indexen zijn
op mijn homepage in te zien, c.q. te
downloaden op de pagina ‘boek gemaal’.
Op deze zelfde pagina heb ik tevens een
opsomming vermeld van de artikelen die ik
in de afgelopen jaren (o.a. over molens) heb
geschreven. Van verschillende daarvan heb
ik de tekst als pdf op de homepage geplaatst
en deze zijn van daar eveneens in te zien,
c.q. te downloaden.
Enige geheel andere onderwerpen dan
molens, zijn op mijn homepage te vinden
op de pagina “Iets heel anders…”. Hierop
vermeld ik enige van mijn overige
interesses, zoals de Duitstalige Zwitserse
schrijver Hermann Hesse. Hij leefde van
1877-1962 en verkreeg in 1946 de
Nobelprijs voor de Literatuur. Over Hesse
heb ik, naast diverse informatie, een drietal
artikeltjes op mijn website geplaatst.
De Deense schrijver Johannes Anker
Larsen (1874-1956) werd in 1923 bekend
door zijn boek “De steen der wijzen”. Ook
over hem vermeld ik het een en ander.
In het verleden heb ik, o.a. in Engeland,
meerdere lange afstandspaden bewandeld,
zoals de Coast tot Coast Walk en de South
West Coast Path. Over beide heb ik op mijn
website een wandelverslag opgenomen.
Een handige zoek- en vindmethode naar de
betreffende pagina’s is de sitemap, waarin
alle pagina’s en items staan vermeld.

Ärgerlich
Aus der Mühle schaut der Müller,
Der so gerne mahlen will,
Stiller wird der Wind und stiller,
Und die Mühle stehet still.
„So geht’s immer, wie ich finde“
Rief der Müller voller Zorn.
„Hat man Korn, so fehlt’s am Winde,
Hat man Wind, so fehlt das Korn.“

Wilhelm Busch, 1832-1908
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