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Documenten van de koren- en pelmolen D e L iefde  
 

In de afgelopen tien jaar, waarin ik mij bezig 

houd met zowel de geschiedenis van de molen 

D e L iefde als van de overige tien molens die er 

ooit in Uithuizen hebben gestaan, heb ik ver-

schillende oude documenten kunnen opsporen. 

De meeste daarvan vond ik in de Groninger 

archieven te Groningen en in het archief van de 

gemeente Eemsmond, dat in het gemeentehuis 

te Uithuizen aanwezig is.  

Een enkele keer valt mij als het ware spontaan 

iets in handen. Dat overkwam mij ook weer op 

15 september jl., toen de heer G. Smid, zoon 

van de laatste beroepsmolenaar Jan Smid, mij 

bezocht op de molen.  

Hij bracht niet alleen een foto mee van zijn 

vader, gemaakt op 14 oktober 1963 (zie de 

volgende pagina), maar ook een kwitantie. 

Deze kwitantie voor de “Vakgroep Maalderij”, 

ad ƒ 10,25, staat op naam van de oud-molenaar 

Pieter Dijksterhuis, maar moest door Jan Smid 

worden betaald, aangezien hij het molenaars-

bedrijf inmiddels had overgenomen. Hieruit 

blijkt dat Smid reeds werkzaam was op de 

molen, nog voordat de officiële koopakte was 

getekend. De kwitantie is te ’s Gravenhage 

gestempeld op 12 december 1946 en te Uithui-

zen op 16 december 1946. Dit laatste zal waar-

schijnlijk op het postkantoor zijn gebeurd.  

 

 



Jan Smid, de laatste beroepsmolenaar te Uithuizen 
 

Op 10 juli 1947 tekende Jan Smid en de weduwe van de in 1944 overleden molenaar Pieter Dijkster-

huis het koopcontract van de molen D e L iefde. Molenaar Smid was aanvankelijk werkzaam geweest 

op de watermolen bij Hoeksmeer (Garrelsweer). Aangezien de Duitsers in de herfst van 1944 de pol-

der lieten onderlopen, moest het gezin van daar vertrekken naar elders. Molenaar Smid werd de laatste 

particuliere eigenaar van de molen D e L iefde te Uithuizen en hield hem ca. 40 jaar draaiende. 

 

Vrijwel meteen na de aankoop werd Smid met 

een grote tegenslag geconfronteerd. Tijdens 

een inspectie werd de ijzeren binnenroede af-

gekeurd en in september 1947 verwijderd. 

Gedurende enige jaren werd er dan ook met 

één roede gemalen, zie de foto hieronder. 

 

 
 

Op deze foto is tevens het in 1930 gebouwde 

motorhok te zien, waarin een dieselmotor was 

geïnstalleerd. Deze motor was echter in 1947 

niet meer aanwezig, zodat Smid op de eerste 

zolder een elektromotor liet plaatsen, waarmee 

het maalkoppel op de begane grond werd aan-

gedreven. Hiermee werd in de beginjaren 

eveneens het graan gemalen. Tijdens de zomer 

van 1950 volgde een restauratie door molen-

maker Chr. Bremer te Adorp, waarbij een 

tweedehands Potroede werd gestoken en voor-

zien van zelfzwichting en een stroomlijnneus. 

Ook werden de spruiten, windpeluw en de 

penbalk vernieuwd, alsmede enige reparaties 

aan de kap uitgevoerd.  

In 1961-1963 werd de molen opnieuw hersteld, 

waarna hij op 14 oktober 1963 officieel weer 

in gebruik werd genomen. Van dit feestelijk 

gebeuren werd een foto gemaakt waarop o.a. 

molenaar Smid, burgemeester A. Brinkman en 

molenmaker Chr. Bremer staan afgebeeld. 

 

 
 

In 1971 volgden nieuwe herstelwerkzaamhe-

den en in mei 1973 installeerde molenmaker 

Bremer een nieuwe binnenroede.  

In de jaren tachtig bleek duidelijk dat er voor 

een beroepsmolenaar nauwelijks nog droog 

brood viel te verdienen en er werd dan ook nog 

maar weinig met de molen gemalen. 

Molenaar Smid, inmiddels al lang pensioenge-

rechtigd, begon over verkoop te denken en na 

veel onderhandelingen werd op 23 december 

1986 de notariële akte tussen hem en de ge-

meente Hefshuizen (nu Eemsmond) getekend. 

Hiermee werd de laatst overgebleven molen te 

Uithuizen, samen met de sarrieshut en het mo-

lenerf, als industrieel erfgoed veilig gesteld.  



De Mühlenwanderweg Simonswäldertal in het Zwarte Woud 
 

Deze zomer ging ik weer op molentocht naar het Zwarte Woud. Zo verbleef ik enige tijd in de plaats 

Simonswald, dat met name bekend is om de vele watermolens en de prachtige natuur. Vanuit het dorp 

is een Mühlen-Rundwanderweg door het Simonswäldertal uitgezet, die langs negen watermolens 

voert. In dit gebied hebben in vroeger jaren 86 molens gestaan. Dit grote aantal kwam voort uit het feit 

dat de meeste boeren een Hofmühle hadden, waarop het graan voor eigen gebruik werd gemalen. 

Aangezien het stromende water overal beschikbaar is, vormde dit een vanzelfsprekende energiebron 

voor de aandrijving. Vrijwel de meeste molens zijn in de loop der tijd verdwenen, maar doordat ook 

hier het historisch besef niet achterbleef, zijn er in de laatste decennia verschillende molens alsnog 

gerestaureerd en zo voor het nageslacht bewaard gebleven. 

 

 
 

De meeste molens hebben een bovenslag water-

rad, dat wil zeggen dat het water er via een goot 

bovenop wordt aangevoerd, zie foto. Zo’n goot 

is vaak een halve uitgeholde boomstam.  

De foto hieronder toont dezelfde molen, maar 

nu aan de voorzijde gefotografeerd, het water-

rad bevindt zich dus aan de achterzijde. 

 

 
 

In de Hofmühlen is op een halve zolder één 

koppel maalstenen geïnstalleerd. De onderste 

steen weegt ca. 600 kg, terwijl de loper slechts 

ca. 200 kg weegt. Ervoor, op de begane grond, 

staat de meelkast waarin het gemalen graan in 

een klopzeef van gaasdoek wordt gezeefd. Het 

restant wordt via de kleiekotzer naar een schud-

zeef gevoerd, waar het nogmaals gezeefd 

wordt. De zemelen worden apart opgevangen in 

een er naast staande ton, zie de volgende foto.  

 
 

Korenmolens zijn soms tevens voorzien van 

een stampwerk, waarmee gerst wordt gepeld.  

Daarnaast zijn er ook zaagmolens te vinden, 

waarvan vele slechts één zaagblad hebben. 

Een bijzondere watermolen vond ik bij het 

plaatsje Weiler, waar een molen staat met drie 

achter elkaar liggende waterraderen, zie de foto 

hieronder. Alle raderen worden via het water in 

dezelfde er boven liggende goot aangedreven. 

 

 
 

De molen heeft vijf maal- en stampwerken. Er 

werd dan ook graan gemalen, hennep geplet, 

vruchten tot most gestampt en geperst en kalk, 

gips en beenderen gestampt en vermalen. De 

molen is nu ingericht als museum en er worden 

rondleidingen en demonstraties gegeven. 



De molen draait voor de Prins  
 

Aangezien het maar weinig voorkomt dat er op 

de molen D e L iefde maalgoed wordt aangebo-

den, draait de molen het meest onbelast of zoals 

molenaars zeggen “voor de Prins”. Over de 

betekenis en herkomst van deze uitdrukking 

vertel ik de bezoekers het volgende legendari-

sche verhaal. 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) 

koos de stad Leiden in 1572 de kant van Wil-

lem de Zwijger de Prins van Oranje. Daarop 

werd zij door de Spanjaarden belegerd. Dit 

beleg duurde van oktober 1573 tot maart 1574. 

Hierna vertrokken de Spanjaarden, omdat ze 

elders nodig waren. Ca. twee maanden later 

kwam het Spaanse leger echter terug en werd 

de stad opnieuw belegerd. Hun verschansingen 

rondom de stad waren nog niet neergehaald en 

konden zo weer worden gebruikt. Ook had men 

verzuimd voldoende levensmiddelen in te slaan. 

In de omsingelde stad kon niemand meer erin 

of eruit en evenmin kon de stad van buitenaf 

bevoorraad worden. Het was een veel toegepas-

te tactiek, waarbij de bezetter, mits het beleg 

lang genoeg duurde, uiteindelijk altijd aan het 

langste eind trok. Immers, na verloop van tijd 

raakten de voedselvoorraden op en leed het 

volk honger, iets dat men niet lang kon volhou-

den. Zo gebeurde het ook in Leiden, de graan-

schuren waren leeg, de molens hadden niets 

meer te malen en de bakkers hadden geen meel 

meer om brood te kunnen bakken.  

Toch heeft men toen, zo wil het verhaal, op een 

gegeven moment besloten de molens te laten 

draaien. De molens waren in die tijd gebouwd 

op de stadswallen en dus van verre duidelijk te 

zien. En zo zagen ook de Spaanse belegeraars 

de draaiende molens en ze concludeerden dat er 

dus blijkbaar nog steeds voldoende graan aan-

wezig was in de stad en dat het volk nog lang 

niet vanwege de honger de poorten zou openen. 

Het beleg zouden ze dus nog een hele tijd moe-

ten volhouden, wilden ze ooit de stad in hun 

bezit kunnen krijgen. Ze kozen echter niet voor 

die strategie maar hieven het beleg op, waar-

door Leiden was bevrijd. 

In werkelijkheid zijn tijdens het beleg 6000 van 

de 18.000 inwoners omgekomen van de honger 

en de pest. Uiteindelijk staken de geuzen de 

dijken door, waardoor de Spanjaarden moesten 

vluchten voor het opkomende water. De geuzen 

voeren over de Vliet de stad binnen met aan 

boord haring en wittebrood.  

Leidens Ontzet wordt jaarlijks op 3 oktober 

gevierd.  

Uit het vakblad De Molenaar 
 

In het vakblad De Molenaar van 23-11-1949 

verscheen op pag. 5 het volgende bericht: 

 

 
 

 
 

Molenaar Jan Smid voor zijn molen, ca. 1970. 
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