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Presentatie boekje De koren‐ en pelmolen De Liefde
Ondanks het wat druilerige weer, verzamelden zich op zaterdag 14 mei 2011, Nationale Molendag,
een behoorlijk aantal belangstellenden in molen De Liefde in Uithuizen voor de presentatie van het
boekje over de molen. Het boekje, dat werd geschreven en vormgegeven door molenaar Bob
Poppen, is de vierde in de reeks Monumenten in Noord‐Groningen van de Stichting Uitgaven Noord‐
Groningen. Het eerste boekje uit de reeks verscheen in 2007 en gaat over De Goliath. Een monument
van water en wind. Wethouder Jan Dobma van de gemeente Eemsmond nam het eerste exemplaar
in ontvangst.
De auteur beschrijft in zijn werk de geschiedenis van de molen, die in 1866 werd gebouwd als
opvolger van de standerdmolen die tot die tijd op die plaats stond. Een angstig ogenblik beleefde
molenaar Dijksterhuis op 19 juni 1935, ‘de verjaardag van de vrouw van de molenaar: door een
uitschietende wind was de molen op hol geslagen en dreigde te verongelukken. Dankzij de hulp van
de buren van de molenaar, namelijk smid Kuiper en schilder Kuis, gelukte het hen de molen weer op
de wind te kruien terwijl de molenaar onderwijl koelbloedig de as smeerde om heet lopen en
daardoor brandgevaar te voorkomen’.
Ook de naamswijziging die de molen onderging wordt door Poppen besproken. In de jaren 1961‐
1963 werd de molen hersteld en op 14 oktober 1963 officieel in gebruik genomen. Op de nieuw
aangebrachte baard van de molen stond niet De Liefde maar Jonge Jan, naar het kleinkind van
molenaar Jan Smid. In 2002 kreeg de molen zijn oorspronkelijke naam terug.
Uiteraard komt ook de sarrieshut bij de molen aanbod. De auteur besluit het boekje met een
rondgang door de molen.
Het boekje De koren‐ en pelmolen De Liefde kost € 3,‐ per stuk (exclusief verzendkosten) en is
ondermeer verkrijgbaar bij de VVV Uithuizen, bij de molen en bij het Groninger Molenhuis.

