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10 jaar molenaar op de koren- en pelmolen D e L iefde  
 

Deze 25
e
 nieuwsbrief verschijnt in het jaar waarin ik 10 jaar vrijwillig molenaar ben op deze molen. 

Op 1 juli 2000 werd ik benoemd en na een verhuizing van Wijhe (Ov.) naar Uithuizen draaide ik op 15 

juli voor het eerst zelfstandig op de molen. Na een schoonmaakbeurt en het aanbrengen van enige 

voorzieningen, zoals leuningen aan de trappen, kon ik drie maanden later in enige molenbladen het 

artikel “Koren- en pelmolen ‘Jonge Jan’ te Uithuizen maalt weer” publiceren. Dat werd de opmaat 

voor de uitgave van een nieuwsbrief van de molen, waarvan de eerste uitgave in het voorjaar van 2001 

verscheen. Een kleine selectie uit deze nieuwsbrieven biedt het volgende:  

 

 
 

De naamswijziging van de molen ‘Jonge Jan’ 

vond plaats op 3 juli 2002, toen wethouder 

Geert Knol de oude en oorspronkelijke naam 

D e L iefde onthulde; gepubliceerd in nr. 7. 

 

 

In de 9
e
 uitgave berichtte ik 

over een originele gevelsteen, 

met het provinciewapen en de 

tekst ‘sauvegarde’, die op 17 

maart 2003 in de sarrieshut bij 

de molen werd ingemetseld.  

 

En in de 10
e
 uitgave schreef ik over de ‘thuis-

komst’ van een stenen handmolen met inker-

ving ‘1707’, die in 1981 was gevonden in de 

Wierdstraat te Uithuizen. Jarenlang had deze 

steen door de provincie gezworven, tot hij ver-

dwenen was. Maar na een speurtocht kon ik 

hem terugbrengen naar de molen. 

In de 12
e
 nieuwsbrief maakte ik melding van 

het verschijnen van mijn boek ‘De belasting op 

het gemaal in Stad en Ommelanden 1594 – 

1856’. 

 

 
 

En in nr. 13 schreef ik over de onthulling van 

het ANWB-informatiebord naast de oprit naar 

de molen, op 7 juni 2004, door wethouder me-

vrouw J. R. van Warners-Werkman en mij. 

 

 
 

Alle 25 nieuwsbrieven zijn op mijn website in 

te zien en te downloaden: www.bdpoppen.nl 



“Brief van de Meulen om vergeves te moeten malen” 
 

Het onderzoek naar de geschiedenis van de molens te Uithuizen, dat ik inmiddels al vele jaren 

verricht en dat nog immer voortduurt, levert af en toe interessante en bijzondere vondsten op. 

Zo stuitte ik in het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven te Groningen op een 

akte, waarin het maalrecht te Uithuizen wordt beschreven. De akte is, zoals gebruikelijk in die 

tijd, geschreven op perkament en gedateerd “in den jaare sestienhondert vijff en seventig den 

2 Mey”. Onderstaande afbeelding toont de versozijde van het document.  

 

 
 

De akte betreft de verkoop door “Mello 

Alberda en zijn Vrouw Susanna Alberda 

gebooren Tamminga egtelieden” van het 

huis Ringeweer te Uithuizen, van een ter-

rein met een molenheem en wierde te Uit-

huizen. Naast een “summa van penningen” 

wordt bedongen het “vrij te sullen maelen, 

soo voor menschen als voor beesten, sonder 

dat sij daar voor het minste sullen hebben te 

betalen” voor henzelf en de familieleden op 

het huis Ringeweer residerende en voor 

latere eigenaren, bewoners of gebruikers.  

Kopers worden “Jannis Alberts Muller ende 

Chrietien Willems sijn huisvrouw”.  

 

De molen betreft de oude standerdmolen, 

de voorganger van de molen D e L iefde.  

 

Letterlijk staat in de akte geschreven: 

 

Zullende hiermede niet alleene Jannis Al-

berts Mulder ende sijn huisvrouw alsmede 

derselven kinderen mee maar oock dersel-

ver verdere descendenten en de geene soo 

de meulen off door vestenisse off door an-

dere behoorlijcke aencomst in eijgendom 

besitten off anders in ‘t gebruick hebben 

met dese last van vrij - maelen erfflijck en 

altoos belast zijn en bliven. 

 

De akte is voorzien van een aanhangend 

zegel in rode was met het wapen van “Iean 

Clant de Menkema”.  
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Enige vermeldingen uit de 16e eeuw van de molen te Uithuizen  
 

Een oude bron waarin de vroegste geschiedenis van de eerste molen te Uithuizen wordt be-

schreven, vond ik in de Universiteitsbibliotheek te Groningen. Het betreft enige vermeldingen 

in een laatmiddeleeuws rechtshandschrift uit de Ommelanden van een molen te Uithuizen. 

Rinke Elema (1510-1583), wonende op de Elemaheerd te Uithuizen, was één van de vroegere 

bezitters van dit handschrift. Hij schreef op een half lege bladzijde, tussen en onder de be-

staande tekst, een korte zestiende eeuwse ‘kroniek’ met betrekking tot de molen (zie de foto 

hieronder). Deze vermeldingen betreffen een zestal uitgevoerde reparaties aan de molen te 

Uithuizen, welke tussen de jaren 1536 en 1566 plaatsvonden.  

 

 
 

Uit deze teksten vermeld ik in een beknopte 

vorm zowel het jaar, de kosten, als de te 

repareren, c.q. te vervangen onderdelen. 

 

1.  1536:  10 Emder gulden en 9 stuivers -  

     nieuwe stander, nieuwe steenbalk en  

     kruiswerk. 

2.  1542:  25 Emder gulden - achterstuk,  

     trappen. 

3.  1545:  40 Emder gulden - een nieuwe as. 

4.  1554:  20 Emder gulden en 15 stuivers -  

     grote rad, schijfloop, kammen. 

5.  1557:  44 Emder gulden - voeghouten,  

     buiten roede, half kruis. 

6.  1566:  5 Emder gulden - half kruis. 

 

Uit enige andere bronnen blijkt dat de fami-

lie Elema zowel in 1596 als in 1626 nog 

steeds eigenaar van de “Mollenwijerde t 

Uthusen” was. 

De molenwierde was gelegen op de oor-

spronkelijke kwelderwal, die liep vanaf de 

oude wierde-nederzetting Oldörp, naar de 

oostelijker gelegen huiswierden en weide-

landen, de zogenaamde mieden.  

Op de wal was de molenberg gesitueerd, 

een ideale plek voor een windmolen, die 

daarop gebouwd, hoog boven de omgeving 

uitstak en daarmee altijd voorzien was van 

een vrije windvang.  

Aan de noordzijde van de molen liep de 

achterweg, waarover het vee vanuit het 

dorp naar de kwelders werd gebracht. 

Het smalle straatje aan de zuidzijde van de 

molen, dat aanvankelijk een pad op de 

kwelderwal was, werd pas in 1892 bestraat 

en draagt heden ten dage nog altijd de naam 

Molenwierdstraat.  

 
B. D. Poppen © Uithuizen, 2010 



De homepage van de molen 
 

Na mijn aanstelling op de molen heb ik de ho-

mepage, die ik reeds had, omgevormd tot een 

site van de molen D e L iefde. Hierop plaatste ik 

veel informatie, waarin allerlei aspecten over en 

rond de molen wordt beschreven.  

 

 
 

In de loop der tijd voegde ik daar onderwerpen 

aan toe, die niet rechtstreeks met de molen heb-

ben te maken. Zo is er naast informatie over 

alle molens in de gemeente Eemsmond, ook 

aandacht voor de sarrieshutten, waarvan er drie 

in deze gemeente staan. Daarnaast is de site 

uitgebreid met een diversiteit aan gegevens 

over molens, waaronder technische, historische 

en folkloristische.  

Een apart onderdeel vormt het zich nog steeds 

uitbreidende genealogisch gedeelte over 

Groninger molenaars, moleneigenaren, molen-

makers en hun familieleden, waarop nu ruim 

5000 namen zijn te vinden.  

Over molens zijn veel boeken geschreven en 

daarvan vermeld ik 166 titels, tevens geef ik 

een overzicht van 29 tijdschriften over molens.  

Daarnaast zijn op de site enige honderden foto’s 

en afbeeldingen te vinden.  

 

Al lijkt het er soms op, toch hebben molens niet 

als enige mijn interesse en daarvan geef ik op 

de pagina “Iets heel anders …” enige voorbeel-

den, zoals de schrijver Hermann Hesse, motor-

rijden en wandelen over lange afstandspaden.  

Dat ook geschiedenis mijn interesse heeft en in 

het bijzonder die van mijn geboortegrond, moge 

duidelijk zijn. Daarom verleen ik op mijn site 

ook ‘onderdak’ aan de Stichting Historische 

Kring Noordelijk Hunsingo en vermeld ik aller-

lei informatie over deze vereniging.  

 

Begin dit jaar heb ik een eigen domein geno-

men en daardoor is het adres van de homepage 

aanmerkelijk eenvoudiger geworden, namelijk: 

http://www.bdpoppen.nl 

Toilet in de molen  

 

Dit voorjaar is, conform het voorschrift van de 

Arbowet, een toilet gebouwd in de molen. Het 

hok staat op de begane grond aan de noordzijde 

en is geheel van hout gemaakt. De buitenzijde 

heb ik in een kastanjebruine beits gezet, zodat 

het hok niet detoneert bij de rest van de oude 

moleninrichting.  

 

 
 

Bij het uitbreken van een deel van de oude 

vloer kwamen gele stenen tevoorschijn van het 

formaat 220x105x45 mm. Zeer waarschijnlijk 

gaat het hierbij om de bekende pre-industriële 

‘Friese geeltjes’. Deze stenen werden handma-

tig gemaakt, waarbij vaak gebruik werd ge-

maakt van kleirosmolens. Hierbij werd de klei 

in een ton met water vermengd en met smeedij-

zeren messen bewerkt, zodat het kneedbaar 

werd. De gele kleur van de steen ontstond 

doordat de klei veel kalk bevatte.  

In oude bestekken, zoals in die van de bij de 

molen staande sarrieshut, wordt het gebruik van 

de Friese gele steen nadrukkelijk vermeld. 
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