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De koren- en pelmolen D e

Liefde

in het jaar 2012

Het jaar 2012 begon met twee maanden stilstand, i.v.m. een mankement aan de wieken van de molen.
Na het herstel door molenmaker Dunning heeft de molen weer probleemloos kunnen draaien.
Een uitgebreid jaaroverzicht met alle activiteiten en gedraaide uren is te vinden op de pagina ‘Logboek’ op mijn homepage, en op pagina 3 van deze nieuwsbrief is een totaaloverzicht opgenomen.
Onderhoud
In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding
van de afgewaaid huig- of vorstplank. Inmiddels heeft de molenmaker deze hersteld en
weer op de kap van de molen bevestigd.
Sedert de restauratie van de molen, in 19921994, staat op de vangstok een haan, het symbool van molenbouwer Dunning. In de loop
der tijd was de haan echter zijn staart kwijt
geraakt. Toen de molenmaker met een hoogwerker de vorstplank weer aanbracht, werd
meteen een nieuwe haan gemonteerd. Deze is
niet van hout, maar van aluminium.

Rouw
Eind juli en begin augustus stond de molen in
de rouw wegens het overlijden van Dirk Dijksterhuis, zoon van Pieter Dijksterhuis. Pieter
was van 1932 tot 1944 molenaar/eigenaar van
De Liefde.

Boekje over molen De Hoop
Op 27 oktober jl. werd de molen ‘De Hoop’ te
Middelstum, na een restauratie weer in gebruik
genomen. Een essentieel deel van de restauratie was het aanbrengen van het gaande werk,
alsmede een koppel maalstenen. Hiermee is de
molen weer een volwaardige korenmolen geworden. Op dezelfde dag werd ook de korenen pelmolen ‘De Leeuw’ te Zeerijp, na een
restauratie heropend.

Tegelijk met de
heropening van
de molen ‘De
Hoop’ te Middelstum, werd er
ook een door mij
geschreven
boekje over deze
molen gepresenteerd.
In het boekje is zowel de geschiedenis als de
huidige staat van de molen beschreven.
Het boekje, 24 pagina's op A5-formaat, is een
uitgave van de Stichting Uitgaven NoordGroningen te Warffum, die al meer boekjes
over monumenten in Noord-Groningen heeft
uitgegeven, waaronder ook twee over molens,
namelijk ‘De Goliath’ bij de Eemshaven en
‘De Liefde’ te Uithuizen.

12½ jaar werkzaam op de molen D e Liefde te Uithuizen
Hieronder geef ik in twee grafieken een overzicht van diverse activiteiten over de jaren 2000 t/m 2012.
Zo worden in de eerste grafiek de overzichten getoond van het aantal werkdagen (totaal 1028), het
aantal effectieve draaiuren (totaal 2964), alsmede van het aantal bezoekers (totaal 6703).
In de tweede grafiek wordt een overzicht gegeven van het aantal geregistreerde omwentelingen dat het
wiekenkruis heeft gemaakt (totaal 1.1692.211) in al die jaren. Samen geven ze een beeld van mijn
activiteiten over de 12½ jaar waarin ik op de molen werkzaam ben geweest.

Enige memorabele hoogtepunten van de koren- en pelmolen D e Liefde
Tijdens de 12½ jaren waarin ik met de molen De Liefde heb gedraaid heb ik vele plezierige
momenten meegemaakt, die je ook als markeringspunten voor de molen kunt beschouwen.
Een aantal leuke en memorabele momenten haal ik hieronder nogmaals naar voren.

2-5-1675 de geschiedenis van de molen
wordt in de archieven terug gevonden

3-7-2002 na 39 jaar Jonge Jan komt de oorspronkelijke naam De Liefde terug

2004 de handmolen keert terug in Uithuizen

17-3-2003 oude gevelsteen in de sarrieshut
7-6-2004 onthulling ANWB-informatiebord

30-10-2010 een miljoen omwentelingen

14-5-2011 boekje over de molen De Liefde

Dit is mijn laatste nieuwsbrief van de koren- en pelmolen D e Liefde
Na 12½ jaar vrijwillig molenaar op de koren- en pelmolen D e Liefde te Uithuizen te zijn geweest, stop ik ermee. Dat doe ik niet van harte, maar fysieke ongemakken dwingen mij dit
besluit te nemen; een beslissing waar ik overigens al een aantal jaren tegen aan hik. En nu is
het dus zover en deze 32e nieuwsbrief is dan ook de laatste die ik heb samengesteld.
Gelukkig laat ik de molen De Liefde niet alleen
achter, maar kan ik hem overdragen aan een
betrokken en geroutineerde collega met vele
jaren ervaring, namelijk Henk de Haan.
Uiteraard kan ik de deur niet zomaar achter mij
dicht doen, zo gemakkelijk gaat het afscheid
nemen niet en dus zal ik af en toe nog wel eens
terugkomen of een keer ‘meedraaien’.
Het afscheid wordt overigens aanmerkelijk
verlicht doordat mij op 15 december jl. de
Culturele Prijs Eemsmond voor het jaar 2012
werd toegekend, een volslagen onverwachte
maar zeer prettige verrassing. De Commissie
Culturele Prijs Eemsmond oordeelde als volgt:
Juist in deze tijd lukt het molenaar Bob Poppen
om nieuwe cultuurdynamiek aan te boren. Hij
beheert niet alleen de molen maar laat met
hart en ziel zien waarom molens zoals ‘De
Liefde’ in Uithuizen in stand gehouden moeten
worden. Zijn publicaties in vaktijdschriften en
het boek dat in 2004 werd uitgegeven, tonen
kennis en ervaring. De commissie waardeert
het zeer dat Poppen zijn kennis deelt met jong
en oud door over molen ‘De Liefde’ te blijven
vertellen. De molen speelt een cruciale rol
binnen de molenwereld en maakt het dorp
Uithuizen compleet.
De website over de molen De Liefde zal ik
handhaven, maar enkele onderdelen ervan,
zoals bijvoorbeeld de pagina’s Logboek en
Activiteiten, zullen niet meer worden vervolgd
c.q. bijgewerkt.

Wat echter gewoon doorgaat is mijn onderzoekswerk naar de geschiedenis van de molens
in de verschillende archieven. Ook zal ik blijven schrijven, publiceren en vertellen over het
rijke verleden van de Groninger molens.
Ik wil iedereen die op de nieuwsbrieven heeft
gereageerd graag bedanken, alsook de vele
duizenden bezoekers die ik in de loop der jaren
heb mogen rondleiden in de molen en die mij
lieten weten het te waarderen dat de molen als
industrieel erfgoed wordt onderhouden, bewaard en in bedrijf gehouden.
Ook de omwonenden van de molen bedank ik
voor het goede contact dat ik met hen had,
alsmede voor het ‘passen op de molen’ wanneer ik er niet was.
Ook dank aan de mensen van de VVV voor het
prettige contact in al die jaren.
En last but not least natuurlijk ‘mijn baas’, de
gemeente Eemsmond voor de goede en prettige
samenwerking.
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