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B. D. Poppen 

 

 

Instructiën voor de molenaars der watermolens 

van het Karspel Bellingwolde in 1844 
 

 

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van 9 februari 1829 werd vergunning verleend tot de 

oprichting van vier windmolens in het karspel Bellingwolde.  

 

Het water wordt door een duiker onder de Westerwoldsche A bij Klein Ulsda op het 

Buiskooldiep gebracht door twee stoomgemalen en een windvijzelmolen waarvan één 

stoomgemaal op het noordwestelijk einde van het Langsdiep en het andere op het noordelijk 

einde van het Hamster- of Tijdensdiep; de windmolen staat ongeveer M. 250 ten zuidwesten 

van laatstgenoemd gemaal. De molen heeft eene vlucht van M. 23 en werkt op twee vijzels 

van M. 1.80 en M. 1.60 middellijn. 

Een windwatermolen, ten oosten van het stoomgemaal staande, die op twee vijzels, groot in 

middellijn M. 0.95 en M. 0.70 werkt, brengt het water op den boezem van het waterschap 

Bellingwolde. 

 

 
 

1844, 17 Augustus 

 

Instructiën voor de molenaars der watermolens van het Karspel Bellingwolde. 

art. 1 

De molenaars staan onder toezigt van hen die met de directie over de watermolens zijn belast, 

en wiens bevelen zij als molenaars, op pussers en verzorgers getrouwelijk zullen volbrengen. 

Zij zullen wat hun werk betreft geene andere orders mogen opvolgen dan die welke hun door 

of vanwege de directie zijn gegeven. Iemand last van de directie bekomen hebbende moet 

daarvan in geschrifte doen blijken; doch zal iedere teregtwijzing of raadgeving door een van 

de belanghebbende ingelanden aan de molenaars gedaan deze met de meeste bescheidenheid 

belangstelling en dank door hen worden aangenomen en aan de directie medegedeeld, die 

daarover naar bevind van zaken zal kunnen handelen. 

art. 2. 

De molenaars zullen naauwkeurig acht geven op weer en wind, de omliggende molens wel in 

het oog houden, de zeilen bij opkomende onweersbuijen vroegtijdig bergen en zoodra 
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mogelijk weder voorleggen; bij stilstand de roeden voor het achterwaarts loopen wel 

vastbinden, zoo mede het krui- en keertouw vastzetten en den pal goed inleggen. 

art. 3. 

Onafgebroken zullen de molenaars zich (zoowel bij nacht als bij dag) bevlijtigen het 

voorhanden zijnde water op de doelmatigste wijze te vermalen tot zoolang zulks niet door of 

vanwege de directie zal zijn opgezegd; zullende het evenwel aan de Directie vrij staan om 

naar verkiezing andere nachtmolenaars op den molen te stellen of niet; zullende in geval van 

aanstelling van nachtmolenaars, aan deze de vrije toegang zoowel in het bewoonde als in en 

bij andere gedeeltens der molens worden verleend, voor zoo verre zulks in het belang der zaak 

vereischt wordt. 

art. 4. 

De molenaars zullen naauwkeurig acht geven op de gaande werken of het ijzerwerk goed en 

koud loopt en wel speciaal op den hals en de pen der as met den insteker derzelve, de boven 

en onderspillen in den koning en den hals der schruifbalken - ook zullen zij na het afzeilen des 

molens telken reize de genoemde werken moeten bevoelen en bij aldien een of meer hunner 

mogt bevinden dat dezelve warm geloopen zijn, niet eerder te bed gaan, voor en aleer deze 

behoorlijk zijn bekoeld. 

art. 5. 

Zoodra de molenaars eenig gebrek hoe gering ook aan de molens mogten ontdekken zullen zij 

verpligt zijn hiervan dadelijk kennis te geven aan de directie, die hun den molenmaker zal 

noemen welke dan door hem zal worden verzocht om het gebrekkige te herstellen. 

art. 6. 

De molenaars zullen bij reparatie aan de molens zoo veel zij kunnen hetzij tot aanvoer van 

materialen als om den molenmaker behulpzaam te zijn, medewerken. 

art. 7. 

Geene der molenaars zal zich zonder verlof van een der leden van de directie te hebben 

bekomen, van den molen mogen verwijderen, en in geen geval werk voor anderen aannemen 

of verrigten zonder toestemming van ten minste de meerderheid van de Directie; ook zullen 

zij niemand in hunne plaats mogen stellen of aan eenen anderen den molen toevertrouwen, 

noch iemand buiten zijn eigen gezin, bij zich doen inwonen, zonder verlof van de geheele 

Directie. 

art. 8 

De molenaars zullen verpligt zijn om zoo dikwijls de directie zulks noodig oordeelt, het 

houtwerk hetwelk hun zal worden aangewezen te teeren, tot welk einde de benoodigde teer 

aan hen zal worden ter hand gesteld. 

Art 9. 

Geene der molenaars noch hunne vrouwen zullen kroeghouders of verkoopers van sterke 

dranken mogen zijn en geene loterijën of vergaderingen van menschen van welken aard ook 

in den molen toelaten dan alleen dezulke welke hun in het belang des kaspels zullen komen 

bezoeken. 

art. 10 

De molenaars zullen zorgvuldig om gaan met vuur en licht en wel bijzonder toezien dat zich 

de schoorsteenen in eenen goeden staat bevinden, terwijl ieder schoorsteen ten minsten eens 

in de week zuiver moet worden geveegd en zal bij verzuim der nalatigen worden geboet met 

één gulden voor elk verzuim, ten voordeele van de diaconie der Gemeente Bellingwolde. 

art. 11. 

De directie zal aan elken molenaar eenen lantaarn ter hand stellen zonder welken hij bij 

donkeren niet buiten het woonvertrek zal mogen komen om eenig werk te verrigten en welke 

lantaarns door de molenaars glasdigt zullen worden gehouden. 
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art. 12. 

Zoodra de olie zich in de potjes verdikt zullen de molenaars verpligt zijn om aan de directie 

kennis te geven welke na gedaan onderzoek hun de daartoe benoodigde olie zal ter hand 

stellen. - Het vereischte smeer zal door de directie worden geleverd. 

art. 13. 

Ieder molenaar zal de werf zijner molen in alles wat hoogte, ruimte en reinheid betreft 

onderhouden. - Zij zorgen voor de zuivering van de molens en het roosterwerk voor de 

schruiven en beletten zooveel mogelijk al het indrijven van hout, drijfruit, of vuilnis, dat zich 

voor de rooster mogt vertoonen. 

art. 14. 

De molenaar van den molen No. 1, is boven en behalve zijne verpligtingen als molenaar 

belast met het openen en sluiten der klijve, tol en valdeuren voor de grondpomp en houd op al 

deze waterwerken een naauwkeurig toezigt. - De molenaar van den molen No. 4 zorgt voor 

het openen en sluiten der klijve liggende in het trekpad en waardoor de boezem zich in de Aa 

ontlast voor de aanaarding van de daarover liggende til en voor de instandhouding van de 

pomp waardoor het Bonerschansker watermolentje het water in den boezem ontlast, voor zoo 

veel het aardewerk betreft. 

Art. 15. 

Elken zaturdag, in dien de molens gedurende die week hebben stilgestaan zullen de 

molenroeden op zij of onderste boven worden geplaatst zoodanig dat de schruiven mede eene 

andere stand bekomen. 

art. 16 

De molens zeils zullen nat zijnde zoodra mogelijk gedroogd worden en bij stilstand van de 

molens om de acht dagen eens worden voorgelegd en alle mogelijke zorg worden gedragen 

dat dezelve niet beweeren. 

art. 17. 

De glasruiten welke in de wonings gebroken worden, zullen door de molenaars op hunne 

eigene kosten worden hersteld. 

art. 18. 

De molenaars zullen niet met eenig vischtuig mogen visschen noch eemand permitteeren om, 

in de waterloopen waar daardoor stremming kan worden veroorzaakt, toe te laten om te 

visschen zonder permissie van de directie. 

art. 19. 

De molenaars zullen geene eenden of hoenders mogen houden. - Zij zullen geen hooi, stroo, 

turf noch eenig ballast op de zolders mogen bergen maar dezelve zindelijk en schoon houden, 

benevens het dak van spinweb of andere hindernissen reinigen. 

 

art. 20. 

De dienst van ieder molenaar begint steeds met den eersten November van elk jaar en eindigt 

op gelijk tijdstip, zoodat iedere molenaar gehouden is om na ommekomst van één jaar de 

molen met den tuin en verdere aanhoorigheden te verlaten zonder voorafgaande opzegging of 

eenige procedures op den eersten November van dat jaar waarin het hem niet door de directie 

schriftelijk is toegestaan om voor een volgend jaar bij continuatie te blijven fungeren; bij 

wangedrag of nalatigheid van den molenaar of molenaars door de meerderheid van de leden 

der Directie of bij staking van stemming mede door de dijkregters te beslissen, zal het de 

Directie vrijstaan, om ten allen tijde een of meer molenaars te ontslagen en dadelijk uit het 

werk te zetten zonder meerdere formaliteiten; en in welk geval zij verpligt zullen zijn om 

binnen eene maand na dat ontslag de molen met den tuin en verdere aanhoorigheden te 

verlaten, zonder geregtelijke voorafgaande opzegging en aan de vrije beschikking van de 

Directie over te geven; terwijl de directie het voor zich behoudt om gedurende die maand 



 
4 

eenen anderen persoon in den molen te stellen, ten laste van den nalatigen of uit het werk 

gestelden molenaar. 

Art. 21. 

Indien een molenaar op grond van art. 20 verpligt wordt de molen te verlaten en vóór dat 

verlaten door eigen schuld eenig nadeel toebrengt aan den molen of deszelfs aanhoorigheden 

of aan den tuin door vernieling van vruchten of andersints zal de zoodanige behoudens 

vervolging voor den regter verbeuren zoodanig gedeelte zijner bezoldiging als waarop hij 

anders billijk aanspraak zoude hebben gehad zullende de molenaar binnen tijds de molen 

tengevolge dit art. verlatende voor gedane bebouwing van den tuin die hij met al de zich 

daarin bevindende onrijpe vruchten zal moeten verlaten, billijk schadeloosgesteld wordende, 

welke schadeloosstelling echter door de directie of wel bij staking van stemming mede door 

de dijkregters zal worden bepaald terwijl de als dan rijp zijnde vruchten onder toezigt van de 

Directie door den vertrekkenden molenaar zullen kunnen worden geoogst. 

Art. 22. 

Ieder molenaar zal tot belooning der werkzaamheden in bovenstaande artikelen omschreven 

genieten - zoowel het vrije gebruik der woning en tuin in en bij den molen voorhanden - een 

jaarlijks inkomen groot zeventig guldens hetwelk in vier gelijke termijnen zal worden 

uitbetaald als op den 1e Februarij, 1e Mei, 1e Augustus en 1e November. 

 

Aldus opgemaakt te Bellingwolde in de vergadering van de fungerende leden der Sirectie over 

de watermolens des Karspels Bellingwolde den 17 Augustus 1844. 

 

De Directie Voornoemd, 

(get.) H. ter Cock   L. Louis 

H. Oterdoom    M. F. Mulder 

 

Goedgekeurd door de Ingelanden van het Karspel Bellingwolde in deszelfs vergadering van 

den 17 Augustus 1844. 

 

De Ingelanden voornoemd. 

(get.) A. Geerdsema   A. ter Cock 

G. F. Engels    F. G. Engels 

B. G. Hardingh 

 

(verder op de laatste bladzijde stond) 

 

Wij ondergeteekenden watermolenaars van het Karspel Bellingwolde, verklaren door dezen, 

de voornoemde instructie door meergenoemde directie aan ons ondergeteekende voorgelezen, 

dezelve aan te nemen en te behartigen, als voormeld is. 

Bellingwolde den 21 Aug. 1844. 

 

 

De molenaars voornoemd  (get) 

 

No. 1. F. E. Bouwman  No. 2  J. J. IJzer bedankt 

J. E. Brul, van No. 2    Jacob E. Brul 

veranderd op No. 4 

No. 3 H. Reents 

 

 



 
5 

 
 

 

Persoonskaart van Jakob Elzes Brul 

Jakob Elzes Brul is geboren in 1804 in Bellingwolde. Zijn vader is onbekend en als zijn 

moeder wordt vermeld Teelke Jacobs, die ‘dagloonersche’ was. 

Jakob overleed op 4 april 1891 in Nieuweschans, 86 of 87 jaar oud en wordt dan vermeld als 

watermolenaar. Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 10 mei 1837 in Nieuweschans met Bientje 

Frans Bos, 28 of 29 jaar oud. In de akte wordt het beroep van Jakob vermeld als ‘boereknecht’ 

en van de bruid dienstmeid; haar ouders waren dagloonersche en daglooner. 

Bientje is geboren in 1808 in Nieuw Beerta; haar ouders waren Frans Lodewijks Bos en Jantje 

Geerts. Zij overleed op 13 december 1877 in Nieuweschans, 68 of 69 jaar oud. 

 

Kinderen van Jakob en Bientje: 

1 - Jantje Brul, geboren op 16-08-1837 in Hamdijk gem. Nieuweschans en overleden op 3 mei 

1928 in Nieuweschans, 90 jaar oud. Zij trouwde, 24 jaar oud, op 1 februari 1862 in Beerta met 

Jan Reinninga, 23 jaar oud. Jan was timmerman van beroep en zijn vader was watermolenaar, 

evenals dus de vader van Jantje. Jan is geboren op 22 februari 1838 in Beersterhogen, zoon 

van Tjark Kasperts Reinninga en Bouwe Kornelis Bolwijn. Jan overleed op 26 september 

1898 in Nieuweschans, 60 jaar oud als timmerman.  

2 - Tjaatje Brul, geboren op 8 juni 1849 in Nieuweschans. Tjaatje overleed op 9 april 1928 in 

Bellingwolde, 78 jaar oud. Zij trouwde, 22 jaar oud, op 20 april 1872 in Nieuweschans met 

Aiko Meijer, 24 jaar oud. Aiko was toen molenaarsknecht en Tjaatje dienstmeid. Later staat 

Aiko vermeld als molenaarsknecht, watermolenaar en machinist. Hij was geboren op 22 

augustus 1847 in Bellingwolde. Zijn ouders waren Dieke Wubbes Meijer en Rikste Tonnis 

Mulder. Aiko overleed op 13 juli 1927 in Bellingwolde, 79 jaar oud.  

 

Persoonskaart van Harm Reents 

Harm Reents is geboren in 1784 in Wijmeer, Duitsland, hij overleed op 30 maart 1868 in 

Nieuweschans, 83 of 84 jaar oud. Hij trouwde met Janna Jans, die in 1782 in Stapelmoor, 

Duitsland, is geboren. Haar ouders waren Jan Freerks en Marieke Christiaans. Janna overleed 

op 8 januari 1852 in Nieuweschans, 69 of 70 jaar oud. Het beroep van Harm was 

watermolenaar. Het echtpaar kreeg een zoon: Jurjen Reents, geboren op 21 januari 1817 in 

Nieuweschans, hij  overleed op 16 november 1870 in Nieuweschans, 53 jaar oud, zijn beroep 

was timmerman. 
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Persoonskaart van Freerk Edzards Bouwman 

Freerk Edzards Bouwman is geboren in 1792 in Norden, Duitsland, hij overleed op 21 

december 1858 in Bellingwolde, 65 of 66 jaar oud. Hij was boerenknegt, dagloner en  

watermolenaar te Klein Ulsda. Hij trouwde met Trijntje Hindriks Veldman, die in 1796 in 

Bellingwolde was geboren. Haar ouders waren Hindrik Veldman en Anna Hindriks Temof. 

Trijntje overleed op 31 december 1840 in Bellingwolde, 44 jaar oud. Het echtpaar kreeg twee 

dochters: Anna geboren 22 september 1822 te Bellingwolde, die op  26 mei 1850 te 

Groningen huwde met Roelf Nijdam, cichoreibrandersknecht. Anna overleed 3 november 

1895 te Groningen. Dochter Reina huwde 20 juni 1857 te Beerta met Berend Edens, dagloner; 

Reina overleed 6 juli 1903 te Beerta. 

 

Persoonskaart van Jacob Jogchums IJzer 

Jacob Jogchums IJzer is geboren op 1 januari 1792 in Oudeschans. Zijn ouders waren  

Jochem Harms en Grietje Pieters. Jacob overleed op 24 mei 1871 in Bellingwolde, 79 jaar 

oud. Hij is zijn gehele leven daglooner geweest. Hij trouwde met Harmke Jans van der Wal. 

Zij was geboren op 1 januari 1791 in Bellingwolde. Haar ouders waren Jan Eilders en Gepke 

Harms. Harmke overleed op 30 juli 1871 in Bellingwolde, 80 jaar oud; haar naam wordt ook 

vermeld als Harmke Jans Palts. Op 24 december 1817 werd zoon Jan geboren, in de Oude 

Stadspolder gem. Beerta. Jan was koopman en later watermolenaar te Finsterwolderhamrik. 

Hij huwde drie keer en overleed op 3 juli 1889 te Ganzedijk, 71 jaar oud. 

 

 

Bronnen RHC Groninger Archieven:  

 

- Toegangsnummer 663 - verzameling J.S.G. Koning, 1455-1873, inventarisnummer 79, 

contract tussen de ingezetenen van Hoorn betreffende de Moringer Veensloot, p.1, 1765 

nov. 22. 

- Akten van de Burgerlijke Stand. 

- De zeeweringen, waterschappen en polders in de provincie Groningen, door Mr. C. C. 

Geertsema, Commissaris der Koningin in de Provincie Groningen. I. Erven B. van der 

Kamp.  Groningen. 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


