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De koren- en pelmolen D e

Liefde

Het jaar 2007 was het Jaar van de Molens
en is in het gehele land op diverse wijzen
gevierd. In de molen D e Liefde gebeurde
dat o.a. middels voorstelllingen van verhalenverteller Erik van Dort - zie verderop.
Het aantal bezoekers was in 2007 echter
lager dan in voorgaande jaren, nl. 320 +
154 tijdens de voorstellingen) (in 2006:
440, in 2005: ca. 800)
Tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag bezochten 35 bezoekers de molen,
waaronder 18 leden van de Borgward
oldtimer groep - zie de foto hieronder.

bedroeg 160 (2006: 284). De vermindering
in 2007 is o.a. een gevolg van het 2 dagen,
i.p.v. 3 dagen per week open zijn.

Het aantal bezoekers op de open monumentendag viel laag uit, namelijk 15 (in 2006:
11, in 2005: 28). In 2007 was de molen 60
dagen voor het publiek geopend (in 2006:
85). Het aantal omwentelingen van het wiekenkruis wordt geregistreerd door een teller
en in 2007 was dat 63000 (2006: 118408).
Het aantal uren dat de molen heeft gedraaid

in het jaar 2007

De firma Van Lierop inspecteerde de molen
op boktor, knaagkever en andere vraatzuchtigen. Ook de monumentenwacht verrichtte
een inspectie en ook werden alle brandblussers weer gecontroleerd.
In augustus was de molen het decor voor
een huwelijksfotoreportage, waarna de inzegening in de Doopsgezinde kerk, tegenover de molen, plaatsvond.
In de molen D e Liefde . verrichtte ik de verschillende voorkomende onderhoudsklussen, leidde bezoekers rond en tevens
onderhield ik het molenerf.
Naast mijn praktische werkzaamheden op
de molen, bracht ik vele dagen door in het
Groninger Molenarchief te Veele.
Ook bezocht ik diverse molens in binnenen buitenland.
Vanaf mijn aanstelling als vrijwillig molenaar op de molen D e Liefde , medio 2000,
houd ik van al mijn werkzaamheden op en
rond de molen een logboek bij, dat inmiddels 265 pagina’s omvat. Daarnaast maak ik
aan het eind van elk jaar een verslag, varierend van 3 tot 7 pagina’s, waarmee ik verantwoording afleg over mijn werkzaamheden op de molen. Zowel het logboek als de
jaarverslagen zijn voor geïnteresseerden in
te zien tijdens een bezoek aan de molen.

Zware storm
Op donderdag 18 januari 2007 was het geen
weer om te draaien en in plaats daarvan controleerde ik of alles in de molen goed was
vastgezet. De reden was een westerstorm die
in een paar uur tijd over het land trok en in
het begin van de middag tot windkracht 9
aanwakkerde, met uitschieters tot kracht 11.
De standerdmolen Zeldenrust in Geffen NB
werd er zelfs door omgewaaid.
De windgrafiek van die dag toont duidelijk
het verloop van de storm.

Schenkingen
Ook in 2007 mocht ik weer van diverse
mensen schenkingen t.b.v. de molen
ontvangen.
Zo bracht de heer M. Groenveld een oude
metalen zakkenlift en een maat (vat) om
het gewicht van het graan te bepalen,
alsmede een aantal zakken.
De heer J. Miske verraste mij met 17
molenboeken, waarvan vele fotoboeken in
oblongformaat.
De reeds eerder van de heer M. E. van
Doornik ontvangen bonkelaar, een grote

steekwagen, een grote bascule met negen
knopgewichten, een (gebroken) halssteen en
een halssteen van hout, drie oude bilhamers
en enige gewichten, hebben inmiddels een
plek in de molen gekregen. Dat geldt ook
voor de ontvangen gewichten en enige oude
landbouw/ en kwekersgereedschappen die
de heer W. J. van der Ziel bracht.
Door al deze schenkingen krijgt de molen
steeds meer het karakter van een museum,
maar dan wel eentje waarin het oude
ambacht ook nog kan worden uitgeoefend.

Onderhoudswerkzaamheden op en rond de molen
In september werd door twee schilders van
het bedrijf Roossien met een hoogwerker het
baliehek op de stelling geverfd.
Een maand later haalde molenmaker Dunning de roeden door. Hiervoor werden eerst
alle verbindingen met de zelfzwichting losgeschroefd en de ruim 6 meter lange zwichtstang uit de as verwijderd. Vervolgens werden de roeden uit de askop getakeld, van
roest ontdaan en geverfd. Nadat alles weer
was gemonteerd werden nieuwe wiggen in de
askop gezet.
In het gevlucht van de molen zitten 94 houten kleppen. Dat ook deze onderhevig zijn
aan weer en wind is inmiddels duidelijk te
zien. Twee ervan waren dusdanig versleten,
dat ze nu zijn vervangen.

De nieuwe wiggen in de askop.

’De Meester van de Zwarte Molen’ in molen D e Liefde

Op 24 en 25 september jl.
was onderin de molen
D e Liefde een minitheater gecreëerd.
Hier vertelde Erik van
Dort het verhaal‘De
Meester van de Zwarte
Molen’, naar het boek
van Otfried Preussler.
Ruim 150 schoolkinderen
uit de dorpen Uithuizen,
Uithuizermeeden en
Warffum genoten volop
van zijn voorstellingen.
Middels licht- en geluidseffecten werd het dan ook
een verrassend en spannend spektakel.
In de Ommelander Courant verscheen er nevenstaand bericht over.

De molenbrochure van de
gemeente Eemsmond
Ter gelegenheid van het Jaar van de Molens
- 2007 - heeft de gemeente Eemsmond een
brochure uitgegeven, waarin alle vijf molens in deze gemeente zijn opgenomen.
Op vier pagina’s staan deze molens met een
beschrijving en foto afgedrukt. Naast deze
informatie zijn tevens de openingstijden en
de contactpersonen vermeld. Ook de drie
nog aanwezige sarrieshutten en de drie
rosmolens in de gemeente Eemsmond zijn
vermeld. De brochure is op A4-formaat en
in de huisstijl van de gemeente Eemsmond
uitgevoerd.

In het voorjaar ontving ik twee groepen van
de Regenboog-school uit Uithuizen op de
molen. In het najaar bezochten groep 7 en 8
van de RKB De Schelp de molen, nadat
eerst een leerling een spreekbeurt over de
molen had gehouden.

Lezingen
Begin 2007 hield ik voor de Katholieke
Bond van Ouderen te Uithuizen een lezing
met powerpointpresentatie over de (verdwenen) molens van Uithuizen en het al
eeuwenoude verhaal van de sarrieshut bij de
molen D e Liefde .
Voor de Historische Kring Noordelijk Hunsingo hield ik te Zandeweer een lezing over
de (verdwenen) molens van die plaats, aangevuld met het verhaal over de belasting op
het gemaal en de sarrieshutten.
Daarnaast hield ik, namens het Groninger
molenarchief, enige lezingen in en buiten
de provincie Groningen. De laatste was op
8 december, in het gebouw van de Groninger Archieven, ter afsluiting van een expositie aldaar van het molenarchief.

De homepage van de molen
Meer dan 10.000 internetters hebben in de
afgelopen jaren de homepage van de molen
bezocht, zo blijkt uit de teller. Nog steeds
breid ik de site uit, zoals o.a. te zien is op
de pagina’s Logboek en Eemsmond molens.
Het adres van de homepage is:
http://web.inter.nl.net/hcc/B.Poppen

Bezoekers
Dat de banden met de molen D e Liefde
voor vele bezoekers sterk zijn, bleek toen ik
nabestaanden van oud-molenaar Jan Smid
mocht begroeten.
Ook familieleden van de oud-molenaarsknecht Jakob Kremer (zelfs uit NieuwZeeland) en van de familie Kuis kwamen
herinneringen ophalen.
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