Boekuitgaven en publicaties van B. D. Poppen
De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden
1594-1856
Het boek beschrijft een aspect van onze sociaal-economische
geschiedenis waarin molenaars en cherchers centraal staan.
Aantal pagina’s 298, uitgave in eigen beheer, Uithuizen 2004
ISBN 90-808503-1-4, € 17,50

De koren- en pelmolen De Liefde
In dit boekje wordt het verhaal verteld van de koren- en pelmolen
‘De Liefde’ te Uithuizen. Een prachtige gids en naslagwerk over
een molen met een rijke historie.
Dit boekje, dat in full-color is gedrukt op A5-formaat, is voorzien
van vele illustraties.
Deel 4 in de reeks Monumenten in Noord-Groningen.
Aantal pagina’s 28, uitgave 2011
ISBN 978-90-73319-34-9, € 3,00

Groninger molenhistorie
Vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger molens.
Een boeiend en rijk geïllustreerde geschiedenis van de Groninger
molens. Tevens wordt aandacht geschonken aan ‘de bakker, de
mulder en de sarries’.
Aantal pagina’s 460, uitgave 27-4-2012
ISBN 978-90-73319-37-0
Het boek is uitverkocht.

Molen De Hoop te Middelstum
Dit boekje, dat in full-color is gedrukt op A5-formaat en is voorzien
van vele illustraties, verscheen als deel 8 in de reeks Monumenten
in Noord-Groningen van de ‘Stichting Uitgaven Noord-Groningen’
te Warffum.
Aantal pagina’s 24, uitgave 27-10-2012
ISBN 978-90-73319-41-7, € 3,00

De sarrieshut van ‘t Zandt
Een monument met een eeuwenoude geschiedenis.
Verschenen als deel 9 in de reeks Monumenten in Noord-Groningen
Dit boekje, dat in full-color is gedrukt op A5-formaat en is voorzien
van vele illustraties, is een monografie over de enige van de zes
overgebleven sarrieshutten die in- en uitwendig gaaf en
overeenkomstig het bestek van 1805 bewaard is gebleven.
Aantal pagina’s 28, uitgave 21-9-2013
ISBN 978-90-73319-44-8, € 3,00

Aangestelde cherchers of opzichters bij de molens
voor de belasting op het gemaal in de provincie
Groningen in de periode 1629-1809
Dit boek bevat de integrale teksten uit verschillende bronnen van de
Groninger overheid. Van dit boek zijn slechts enkele exemplaren
vervaardigd, waarvan er één in de studiezaal van de Groninger
Archieven te Groningen kan worden geraadpleegd. Daarnaast zijn
de gegevens op de website van de auteur te raadplegen.
Aantal pagina’s 212, uitgave 3-7-2013

Bestekken van sarrieshutten bij de Groninger
korenmolens, gebouwd en herbouwd in de periode
1630 – 1805
Verschenen tijdens Open Monumentendag 2013.
Aantal pagina’s 296, uitgave 14-9-2013
ISBN 978-90-73319-45-5, € 20,00
In dit boek worden de sarrieshutten, de woningen van de cherchers (controleurs), onder de
loupe genomen. Zo wordt de bouwgeschiedenis gevolgd van de allereerste bouw in 1630, tot
en met de laatste herbouw in 1805. In de tussenliggende jaren zijn talloze reparaties aan de
ruim 100 hutten uitgevoerd, die zowel in de stad Groningen als op het platteland waren
gebouwd.
Dit boek kan gezien worden als deel 3 van een trilogie.
Deel 1 verscheen in 2004 onder de titel “De belasting op het gemaal in Stad en Ommelanden
1594-1856”. Het boek beschrijft een aspect van onze sociaal-economische geschiedenis
waarin molenaars en cherchers centraal staan.
Deel 2 verscheen medio 2013 onder de titel “Aangestelde cherchers of opzichters bij de
molens voor de belasting op het gemaal in de provincie Groningen in de periode 1629-1809”.
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De molens van Uithuizen,
vijf eeuwen molenhistorie
Verschenen 12-10-2019
Aantal pagina’s van het boek 262 en
van de digitale uitgave 206.
ISBN 978-90-73319-70-7, € 29,50

Het gebonden boek is in full-color gedrukt op bladspiegel 205 x 270 mm.
Van de digitale bijlage zijn een aantal in druk verschenen op het formaat A4 en gelijmd.
Uitgave van de auteur en van de ‘Stichting Uitgaven Noord-Groningen’ te Warffum.

Mijn ervaringen tijdens de opleiding tot vrijwillig molenaar heb ik gebundeld in de band
“Logboek opleiding 1998-2000”.
Al mijn activiteiten op en rond de molen “De Liefde” te Uithuizen heb ik gebundeld in
logboeken, drie delen, “Logboek 2000-2004”, “Logboek 2005-2008” en “Logboek 20092012”.
De 32 nieuwsbrieven die ik heb uitgegeven tijdens de jaren op de molen “De Liefde” heb ik
gebundeld in de 134 pagina’s tellende band “Nieuwsbrieven De Liefde”.
Ook te vinden op de pagina: https://www.bdpoppen.nl/nieuwsbrief.html
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De vele begrippen die ik leerde tijdens mijn molenaarsopleiding heb ik gebundeld in het 104
pagina’s tellende “Molenwoordenboek”.
Tevens heb ik vele teksten in banden gebundeld en zo tot handzame boeken samengesteld.

Op mijn homepage heb ik vele geschreven en getranscribeerde artikelen opgenomen.
Zie daarvoor de lijsten op de pagina’s:
•
•
•

Boekuitgaven: https://www.bdpoppen.nl/boekuitgaven.html
Publicaties: https://www.bdpoppen.nl/publicaties.html
Trivia: https://www.bdpoppen.nl/trivia.html

•

Genealogie: https://www.bdpoppen.nl/genealogie.html
met artikelen over Groninger molenaarsgeslachten, molenmakers en molenaarsgraven

•

Groninger molenaars: https://www.bdpoppen.nl/gronmol/index.html
met genealogische gegevens van ruim 8700 molenaars, knechten, grutters, etc.

•

Sitemap: https://www.bdpoppen.nl/sitemap.html

Dit document is onderdeel van de homepage van B. D. Poppen http://www.bdpoppen.nl
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