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De bouw van de koren- en pelmolen D e L iefde in 1866 
 

Alhoewel er voor het bouwen van een molen in 1866 nog geen bouwvergunning behoefde te 

worden aangevraagd, zijn er in het archief van de gemeente Uithuizen (Notulen van Burge-

meester en Wethouders) toch gegevens te vinden, die ons iets over de bouw van de huidige mo-

len vertellen. Een interessant feit is bijvoorbeeld dat er aan de omwonenden werd gevraagd of 

zij bezwaren tegen de door de molenaar aangevraagde nieuwbouw hadden. Zo kunnen we in de 

Notulen van den 14 April 1866 (pag. 83) onder agendapunt 3 het volgende lezen: 

 

“Compareren B. Veenhuis, 

U. Thijssing, D. van der 

Hoek, W. Werkman en S. 

Knorringa welke werden 

gehoord of zij als naburen 

ook bezwaren hebben tegen 

de voorgenomene oprigting 

eener nieuwe molen door 

H. D. Mulder. 

Gemelde personen daarte-

gen geene bezwaren heb-

bende - - - 

Zoo wordt door hen ten 

blijke daarvan het noodige 

procesverbaal geteekend.” 

 

Vier dagen later werd er 

wederom door het college 

van B. en W. over de aan-

vraag van Mulder verga-

derd. Onderwijl had men 

ook al de plek bekeken 

waar de nieuwe molen 

moest worden gebouwd en 

vervolgens besloot het col-

lege de Heren Gedeputeer-

de Staten te verzoeken hun 

toestemming tot de bouw te 

verlenen.  

De Notulen van den 18 

April 1866 (pag. 83) 

vermelden het volgende: 

“1. Na lezing en goedk. 

der notulen wordt in be-

handeling genomen het 

adres van H. D. Mulder 

houdende verzoek tot de 

oprigting eener nieuwe 

molen in de plaats van de 

oude hem toebehorende 

standermolen. 

De plaats vooraf zijnde 

opgenomen waar dezelve 

zal worden herbouwd. 

Zoo wordt besloten aan 

HGS. te berigten om het 

adres te willen inwilligen, 

en wordt het dienaan-

gaand berigt zoo als het 

in het miss.boek van B. en 

W. is ingeschreven onder 

nr. 76, alzoo vastgesteld.” 

 

Binnen een maand nemen 

de Gedeputeerde Staten 

hierover een positief be-

sluit, waarvan de heer 

Mulder vervolgens in 

kennis wordt gesteld, zo 

kunnen we in de Notulen 

van den 9 Mei 1866 (pag. 

85, agendapunt 3 lezen.  

 

“Mededeeling dat aan H. 

D. Mulder alhier is vergun-

ning verleend tot het oprig-

ten eenen pel rog en mout-

molen.” 

 

Vervolgens werd “de olle 

rogkast” afgebroken en de 

‘berg’ waarop hij stond, zo-

dat hij boven zijn omgeving 

uit kwam, een meter afge-

graven. De geheel van hout 

gebouwde standerdmolen 

werd vervangen door een 

heel wat grotere achtkante 

bovenkruier met stelling en 

een stenen onderbouw. In 

deze molen werden ui-

teraard diverse bruikbare 

onderdelen uit de stan-

derdmolen overgebracht en 

vele zijn nog steeds aanwe-

zig. Ook werden er naast 

maalstenen twee pelstenen 

geplaatst.  
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Opschriften in de 

molen D e L iefde  
het vervolg 
 

Al eerder schreef ik in deze 

Nieuwsbrief over de vele 

opschriften die er in de mo-

len te vinden zijn. 

Nog steeds ontdek ik pot-

lood-schrijfsels van knech-

ten en molenaars en af en 

toe lukt het mij enige daar-

van - vele zijn al ruim 100 

jaar oud -  te ontcijferen. 

Zo vond ik op een achtkant-

stijl op de maalzolder het 

volgende gedichtje. 

 

Doodgraver Doodbidder  

  Doctor en Apotheker 

Dat zijn vier vrienden dat  

  weet men zeker 

Wanneer zij bidden om hun  

  dagelijks brood 

Dan bidden er twee om de  

  zielen en twee om de dood 

 

Op een korbeel trof ik de 

volgende teksten aan: 

 

21 November  

Lopersteen gebilt 

8 December Ligger 

19 December 

1877 |  8 January 

1 February 

19 February  

     Ligger steen 

8 Maart 

28 Maart Ligger 

12 April 

 

Op de luizolder vond ik 

verschillende namen met 

jaartallen, nl. 

 

Pieter Doornbos 

? Maart 1891 

 

A. Henkel 1914 

 

R. L. Huizenga 

1871 

 

H. v.d. Land 

22 mei 1944  

 

Uiteraard stel ik het op 

prijs weer reacties op de 

vermelde namen te ont-

vangen. 

 

Oproep 
 

Sedert mijn aanstelling op 

de molen D e L iefde ben 

ik bezig met een onder-

zoek naar de geschiedenis 

van deze molen. Inmid-

dels heb ik al veel feiten 

kunnen achterhalen en op 

schrift gesteld. Kleine 

stukjes daaruit neem ik af 

en toe op in deze nieuws-

brief, zoals ook deze keer. 

 

Ook over de andere mo-

lens die er ooit in Uithui-

zen hebben gestaan, heb 

ik, bijv. in het archief van 

de gemeente Uithuizen, 

gegevens kunnen vinden. 

Uiteraard is het mijn wens 

dat dit alles uiteindelijk in 

boekvorm zal kunnen 

worden gebundeld en ge-

publiceerd. 

 

Toch ontbreken er nog ve-

le stukjes uit deze grote 

legpuzzel, zowel in het 

verre verleden als in de 

laatste eeuw.  

Daarom doe ik een beroep 

op iedereen die over in-

formatie over de molens 

van Uithuizen beschikt, 

deze (tijdelijk) aan mij 

beschikbaar te stellen. 

Oude foto’s, krantenknip-

sels, publicaties, officiële 

documenten, etc., alles is 

van harte welkom. 

Molendagen 
 

In de afgelopen maanden 

vonden er weer enige mo-

lendagen plaats, waaraan 

ook de molen D e L iefde 

heeft deelgenomen. 

Zo werd op zaterdag 8 mei 

de Nationale Molen- en 

Gemalendag gehouden.  

Het werd een rustige dag, 

waarop 30 mensen de mo-

len bezochten. 

Op 12 en 13 juni vond het 

Groninger molenweekend 

plaats. De molen draaide al-

leen op zaterdag en trok 20 

bezoekers. 

Op zaterdag 26 juni vond 

voor de derde keer de 

Rondom de molen-dag 

plaats, georganiseerd door 

de plaatselijke Handelsver-

eniging en de VVV Wad-

denkust Noord-Groningen. 

Het werd een geslaagde dag 

waarop 155 bezoekers de 

trappen beklommen. 

 

D e L iefde 

gepavoiseerd 
 

Tijdens de Grunneger Week 

te Uithuizen was het dorp 

feestelijk verlicht en ver-

sierd. Ook de molen D e 
L iefde heeft daar zijn steen-

tje aan bijgedragen, want 

het lukte mij de molen te 

pavoiseren. Daarvoor ge-

bruikte ik een 30 meter lan-

ge, met rood-wit-blauwe 

vlaggetjes voorziene lijn, 

die tussen de wieken werd 

gespannen. Het resultaat 

was een mooi versierde mo-

len. Helaas bleek de lijn op 

de laatste dag niet bestand 

tegen de harde wind en ruï-

neerde. 



De open 

monumentendag 
 

Op 11 september werd weer 

de jaarlijkse open monu-

mentendag gehouden.  

Op de maalzolder had ik 

een kleine expositie samen-

gesteld over de belasting-

maatregelen voor de molens 

tijdens de 80-jarige oorlog 

met Spanje (1568-1648).  

42 geïnteresseerden bezoch-

ten deze dag de molen. 

 

Open dagen 
 

De Molenwerkgroep Oost-

Groningen organiseert al ja-

ren ‘open dagen’ op de mo-

lens in de regio oost en 

noord. Ook de molen D e 
L iefde doet daar aan mee. 

De volgende molens zijn in 

de komende periode te be-

zichtigen. 

 

zaterdag 25 september:  

de molens in Winschoten; 

zaterdag 2 oktober: 

de molens te Weddermarke 

en Wedderveer - spinnekop; 

zaterdag 9 oktober:  

de Noordstar in Noord-

broek; 

zaterdag 16 oktober:  

D e L iefde te Uithuizen; 

zondag 17 oktober:  

De Westerse in Nieuw 

Scheemda - poldermolen; 

zaterdag 23 oktober:  

Niemans meulen in Veeler-

veen en de 

Korenbloem in Vriescheloo; 

zaterdag 30 oktober:  

Vestingmolen in Bourtange. 

 

Tijdens de open dagen zijn 

de molens geopend van 

13.00 tot 16.00 uur.  

De molen D e L iefde is 

daarnaast op de gewone 

dagen en tijden geopend. 

 

Ook enkele andere  

molens hebben extra  

openingstijden, nl. 

 

Vriescheloo:  
de Korenbloem, elke za-

terdag en zondag van 

10.00 - 16.00 uur. 

Delfzijl:  

Adam, elke zaterdag van 

14.00 - 17.00 uur. 

Nieuw-Scheemda:  
De Dellen, elke maandag-

avond tot zonsondergang.  

Eemshaven:  

de Goliath, elke zaterdag 

en zondag van 13.30 - 

17.00 uur. 

Farmsum:  

de Aeolus, elke dinsdag 

en donderdag n.m. met 

uitzondering van de 

schoolvakanties. 

 

Informatie over vele an-

dere molens in het land 

vindt u op de homepage 

van de vereniging 

De Hollandsche Molen: 

www.molens.nl   

 

 

Te koop 
 

In molen D e L iefde zijn 

allerlei artikelen te koop, 

zoals: 

 

  Bekers, kaarsen, tas-

sen, t-shirts, etc., voorzien 

van een foto van de mo-

len, gemaakt door foto-

graaf Wernekinck. 

 

  Sterke linnen tas met 

embleem van de Gronin-

ger Molens.  -  € 2,--. 

 

  Ansichtkaarten van de 

molen De Liefde  -  € 0,50. 

 

  Op molenpad in de 

provincie Groningen  
een boekje met beschrijving 

en foto van alle molens + 

vier molenroutes.  

82 pag., A5-formaat, uitga-

ve 2004  -  € 12,--. 

 

  De Zes Molens Rondrit  
een fiets/auto-tourtocht van 

ca. 35 km, vanaf De Liefde.  

3 bladen met een routebe-

schrijving en kaart en met 

informatie over de molens   

-  € 0,75. 

 

  Bouwtekening van een 

Hollandse spinner  
3 bladen, schaal 1 : 5  

-  € 0,75. 

 

  Diverse (antiquarische) 

molenboeken  
zie de lijst in de molen. 

 

Rouw 
 

Vanaf 19 juli heeft de mo-

len D e L iefde vijf dagen in 

de rouw gestaan in verband 

met het overlijden van Gert 

IJpma. Gert was een 34-

jarige vrijwillige molenaar, 

die op de koren- en pelmo-

len Edens te Winschoten 

draaide. Ook was hij elke 

maandagavond te vinden op 

de poldermolen De Dellen 

te Nieuw-Scheemda. 

Een noodlottig ongeval 

maakte een einde aan zijn 

jonge leven. 

Met hem verliest het Gilde 

van Vrijwillige Molenaars 

en de afdeling Groningen 

een enthousiaste en toege-

wijde molenaar. 



Het boek: 

“De belasting op 

het gemaal . . . ” 
 

Dit boek met de volledige 

titel: De belasting op het 

gemaal in Stad en Omme-

landen 1594 - 1856  

is te koop op de volgende 

adressen: 

�  VVV Waddenkust 

Noord-Groningen, gehuis-

vest in de sarrieshut naast 

de molen D e L iefde   

�  de molen De Goliath bij 

de Eemshaven, wanneer hij 

geopend is, 

�  de molen D e L iefde, 

wanneer hij geopend is,  

�  boekhandel Rietema, 

Valge 47 te Leens,  

�  boekhandel Boomker 

Savenije, Zwanestraat 41 

43, Groningen, 

�  boekhandel Scholtens 

Wristers, Guldenstraat 20, 

�  boekhandel Godert Wal-

ter, Oude Ebbingestraat 53, 

Groningen, 

�  het Groninger Molen-

bureau, Lopende Diep 8 te 

Groningen,  

�  het Groninger Molen-

archief, Wedderstraat 39 te 

Veele. 

�  en bij de auteur. 

 

De prijs bedraagt € 20,--, al 

vragen sommige boekhan-

delaren er aanmerkelijk 

meer voor. 

 

Tevens is het boek te be-

stellen, door overmaking 

van € 23,75 (dit is inclusief 

emballage en portokosten) 

op Postbank 1415811 of 

Rabobank nr. 3730 49 668 

ten name van B. D. Poppen, 

Uithuizen, onder vermel-

ding van “boek gemaal”. 

Molenhomepage 

uitgebreid  
 

De homepage van de mo-

len D e L iefde heb ik deze 

zomer uitgebreid met ver-

schillende pagina’s. Zo is 

er een fotoreportage met 

23 foto’s bij gekomen. 

Deze foto’s zijn door Rob 

Schutter, een in Amerika 

wonende bezoeker, ge-

maakt tijdens zijn bezoek 

aan de molen. Terugge-

keerd in Amerika zond hij 

ze naderhand aan mij op. 

De informatie over de ge-

schiedenis van de molen 

is nu opgedeeld in twee 

rubrieken, eentje met de 

periode tot WO II en een-

tje met de periode daarna. 

Aan deze laatste pagina is 

tevens een selectie uit 

mijn logboek toegevoegd. 

 

De pagina met molentips 

is uitgebreid en tevens is 

er een pagina ‘Activitei-

ten’ toegevoegd. 

De homepage is voorzien 

van vele foto’s en teke-

ningen, alsmede enige 

summiere Duitse, Franse 

en Engelse informatie. 

 

Ook over de andere vier 

molens in de gemeente 

Eemsmond, alsmede over 

vele molenaspecten, zoals 

de opleiding tot vrijwillig 

molenaar, de Groninger 

molens, de techniek in 

een molen en molenfol-

klore is er het e.e.a. op de 

website te vinden. 

 

Het adres van de molen-

homepage is:  

 

www.inter.nl.net/ 

                   hcc/B.Poppen 

Openingstijden 
 

Iedere dinsdag en 

donderdag van 10-16 uur 

en vaak ook zaterdags 

van 13-16 uur. 

 

Komt een andere dag  

beter uit om D e L iefde  

te bezoeken, maak dan  

een afspraak. 

 

Dit kan zowel per telefoon: 

0595 43 48 25,  

als per email: 

b.poppen@net.hcc.nl 

 

 

 

Ansichtkaarten 
 

De ansichtkaart waarop de 

molen weer in volle glorie 

is te bewonderen (een op-

name van augustus 2000), 

is zowel in de molen als bij 

de VVV en op het gemeen-

tehuis te Uithuizen te koop. 

 

Ook een foto-ansichtkaart 

van de molen uit omstreeks 

1975 is eveneens nog bij 

mij te koop. Prijs € 0,50. 

 

 

 

Colofon 
 

Tekst, opmaak en samen-

stelling: Bob Poppen 

vrijw. molenaar 

 

Reacties: Ripperdadrift 16, 

9981 LH Uithuizen  

of per email: 

 

b.poppen@net.hcc.nl 

 

 


