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Geb. Groningen (ged. 28-10-1746, overl. Groningen 27-11-
1816). Studeerde te Amsterdam o.l.v. J. Buys. Koopman 
(winkelier), tevens amateur-schilder en hoofdzakelijk 
tekenaar van landschappen met vee.
Sinds 1798-1804 een der eerste hoofddirecteuren van de 
Academie Minerva te Groningen.
Tekeningen en topografische voorstellingen in het Rijkspren-
tenkabinet Amsterdam.
(Bron: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-
1950, Pieter A. Scheen)
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OMSLAG-thema 2008: molendeuren
Poldermolen Westerse Molen (93), Nieuw-Scheemda [59]
Foto: H.Noot, Haren (28-03-2005)

Zelfzwichter
Een wieksysteem met kleppen die automatisch 
openen en sluiten afhankelijk van de wisselende 
windkracht. Eén van de verbeteringen ten 
opzichte van de oudhollandse zeilwieken.

De	Dellen,	nieuw-SCheeMDA
GroninGer	MolenArChief
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Wanneer een molen of een ander monumentaal of 
historisch interessant gebouw wordt gerestaureerd, is 
er over het algemeen ook sprake van het opnieuw 
aanbrengen van schilderwerk.

Al snel rijst bij een restauratie de vraag: met welke 
kleuren en welke verfsoort dient het schilderwerk te 
worden uitgevoerd. Om hierin een weloverwogen 
keuze te kunnen maken, kan worden besloten eerst 
een kleurhistorisch onderzoek uit te laten voeren. Bij 
zo’n onderzoek worden laagje voor laagje alle oude 
verflagen blootgelegd waardoor de geschilderde 
geschiedenis van een gebouw in kaart wordt gebracht. 
Dit levert informatie over kleurstellingen uit verschil-
lende (stijl)periodes, over de aanwezigheid van 
decoratieve afwerklagen, over de structuur van 
verflagen en over de samenstelling of ouderdom van 
verflagen. Een aantal van deze aspecten wordt soms in 
een aanvullend laboratoriumonderzoek nader onder-
zocht. Een kleurhistorisch onderzoek wordt zorgvuldig 
gedocumenteerd, ook vanuit de gedachte dat men hier 
bij volgende restauraties op kan teruggrijpen. Wat er 
uiteindelijk met het onderzoek gebeurt is een interdis-
ciplinaire kwestie. Partijen als de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM), een restauratiearchitect, een aannemer, een 
restaurator, een schilder en de eigenaar of gebruiker 
moeten samen tot een besluit komen om te kiezen uit 
conserveren, restaureren of renoveren.

Een kleurhistorisch onderzoek begint met duiken in de 
geschiedenis van het object. Veel informatie is soms te 

vinden in archieven: oude bestekken of foto’s van het 
exterieur of het interieur kunnen van groot nut zijn. 
Weliswaar gaat het dan om zwart-wit foto’s, maar ook 
deze foto’s geven veel informatie over contrasten en 
zwaarte van kleuren. Ook het levend archief mag in dit 
licht niet vergeten worden: oudere mensen die uit hun 
herinnering weten te vertellen over hoe een gebouw er 
ooit uit heeft gezien. Met deze verzamelde informatie 
kunnen op het object kleurtrappen worden gezet. Dit 
wordt gedaan op logische plaatsen, waarvan te 
verwachten is dat ze veel informatie bevatten. Dat zijn 
bijvoorbeeld moeilijk te bereiken hoeken waar de 
schilder met zijn schuurgereedschap tijdens een 
onderhoudsschilderbeurt moeilijk bij kon komen. Ook 
is het bij kleuronderzoek belangrijk goed te observe-
ren. Tijdens verbouw- en sloopwerkzaamheden komt 
men vaak wel ergens stukken geschilderd houtwerk 
tegen (in de originele kleuren) onder een later aange-
brachte aftimmering.

Een kleurtrap wordt gezet met een scalpelmesje 
waarmee laagje voor laagje alle afwerklagen worden 
verwijderd tot op het kale hout of staal, de drager. Dit 
gaat niet altijd even gemakkelijk als het lijkt. Soms kan 
het helpen met afbijtmiddel een laagje op te weken, 
wat een precies karwei is dat alleen uitgevoerd kan 
worden door een ervaren kleuronderzoeker. De 
tevoorschijn gekomen verflaagjes, de traptreden, 
worden genummerd. Soms is een kleurvlakje te klein is 
om te kunnen inschatten hoe die verflaag er verder 
uitziet. Als er een imitatie wordt vermoed (marmer- en 
houtimitaties worden regelmatig in monumenten 

KLEURHISTORISCH  
 ONDERZOEK

Karin Veldman en  

Jantina Veltman
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aangetroffen), wordt naast de kleurtrap een groter 
kleurvenster van de betreffende laag blootgelegd.

In een kleurtrap worden systematisch alle sporen van 
bewerkingen die achtereenvolgens hebben plaatsge-
vonden blootgelegd. Dit wordt een stratigrafisch 
kleuronderzoek genoemd. Wanneer vervolgens 
samenhang gebracht wordt in het stratigrafisch 
onderzoek, wordt dit een topografisch onderzoek 
genoemd. Dit betekent dat wanneer van een object in 
verschillende ruimtes kleuronderzoek is uitgevoerd - 
zeker in combinatie met informatie over de bouwge-
schiedenis - conclusies getrokken kunnen worden over 
hoe het object er door de geschiedenis heen heeft uit 
gezien. Maar het kan ook andersom: wanneer weinig 
informatie over de bouwgeschiedenis te vinden is, kan 
een kleuronderzoek uitwijzen of er verbouwingen/
veranderingen hebben plaatsgevonden in het verleden.

Na de praktische uitvoering van het onderzoek, volgt 
de interpretatie van de aangetroffen kleuren. Het is 
belangrijk om vast te stellen dat het om één, zo goed 
mogelijke, interpretatie gaat - kleuronderzoek in de 
praktijk is geen exacte wetenschap. Het is altijd de 
interpretatie van waarnemingen en enige bescheiden-
heid in het trekken van conclusies is dan ook op zijn 

plaats. Aangezien onderliggende verflagen lange tijd 
verstopt zijn geweest, worden ze bij voorkeur een 
aantal weken aan het daglicht blootgesteld alvorens ze 
te beoordelen. Oude verflagen op basis van lijnolie 
vergelen meer naarmate ze minder ze bleken door 
daglicht. Zo kan een van oorsprong blauwe kleur ten 
onrechte als groen geïnterpreteerd worden. Of een op 
het eerste gezicht lichtgele kleur zou wit kunnen zijn 
geweest. Een kleuronderzoeker beoordeelt de aange-
troffen kleuren en omschrijft ze om te dienen als 
leidraad bij toekomstige restauraties. De vrijgelegde 
kleuren worden gedocumenteerd door ze te vergelij-
ken met de kleurcodes van het internationaal gebruik-
te Natural Color System of van het in Nederland veel 
gebruikte Acoat Color Codification System, beide als 
standaardkleurenwaaiers verkrijgbaar bij verffabrikan-
ten. De kleuren kunnen ook worden weergegeven in 
gouache (dekkende waterverf) of met kleurpotlood.
Van een kleurhistorisch onderzoek wordt een rappor-
tage gemaakt waarin alle bevindingen en conclusies 
beschreven staan. In zo’n rapport staan ook foto’s van 
de gemaakte kleurtrappen en kleurvensters en indien 
nodig overzichtsfoto’s of situatietekeningen. Verder 
worden de kleurstalen van de belangrijkste vrijgelegde 
kleuren toegevoegd.

Vervolgens moeten er natuurlijk ook keuzes gemaakt 
worden ten aanzien van de te gebruiken verfsoort en hulpMiDDelen	bij	KleuronDerzoeK
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de gewenste uitstraling. Tijdens het veldwerk van het 
kleuronderzoek kunnen al zaken duidelijk worden 
omtrent verfsoorten die in het verleden zijn gebruikt 
(bijvoorbeeld lijnolieverf, te herkennen aan een 
brokkelig, gekristalliseerd oppervlak) of over de 
verwerkingswijze (bijvoorbeeld getamponneerd, 
gekwast, gerold). Ook is het onderscheid tussen een 
grond- en een afwerklaag vaak wel te maken. Om met 
meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de samen-
stelling en de datering van verflagen kan men kiezen 
voor aanvullend laboratoriumonderzoek. Van het 
aanwezige verfpakket worden dan monsters genomen 
en die in het laboratorium microscopisch onderzocht 
worden. Hieruit kunnen de pigmenten en bindmidde-
len blijken, waarmee ook de datering van verflagen 
duidelijker wordt. Het pigment titaanwit werd bijvoor-
beeld pas gebruikt vanaf circa 1900. Wanneer de nieuw 
aan te brengen kleuren bekend zijn, kan men kiezen 
om net als vroeger met lijnolieverf te gaan schilderen. 
Maar het is ook het mogelijk te kiezen voor een 
modern verfsysteem dat qua aanzicht zo goed mogelijk 
het oorspronkelijke beeld benadert.

Het zou interessant zijn eens te kijken welke plaats het 
kleurhistorisch onderzoek zou kunnen innemen bij de 
restauratie van molens. Navraag bij de RACM, het Gilde 
van vrijwillige molenaars in Groningen en de technisch 
adviseur van het Groninger Molenhuis leerde dat hier 
geen eenduidig beleid op gevoerd wordt. Het lijkt er 
op dat er wel initiatieven zijn geweest om richtlijnen 
voor kleurgebruik vast te leggen. Zo bestaat er een lijst 
met richtlijnen voor de kleuren van de Groninger 
windmolens, opgesteld door B. Dijk, watermolenaar-
instructeur in Aduard in de jaren ‘70 (Groninger 
Molenboek, 1981, pagina 10). Of deze lijst is gebaseerd 
op kleuronderzoek, is niet meer te achterhalen aange-
zien de heer Dijk in 2001 is overleden. Wel is duidelijk 
dat deze richtlijnen vooral worden toegepast in het 
Westerkwartier. Landelijk gezien lijkt het kleurgebruik 
bij molens samen te hangen met het type molen en de 
regio waarin de molen staat. Maar ook de eigenaar van 
een molen neemt soms zelf beslissingen over de 
verfkleuren bij een onderhoudsbeurt.

De landelijke molendatabase geeft een prachtig 
overzicht van de molens in Nederland; een van de 
beschreven aspecten heet Versiering. Hier staat iets 
over de huidige kleurstelling van de molen. Of dit de 
oorspronkelijke kleuren zijn geweest en hoe de 
kleurkeuzes tot stand zijn gekomen staat nergens 
beschreven. Het verdient aanbeveling om het gesprek 
over de oorspronkelijke kleuren levend te houden.
Kleurhistorisch onderzoek zou hierbij een waardevol 
hulpmiddel kunnen zijn.

De schrijfsters vormen het bedrijf Veldman & Veltman, 
restauratie- en decoratieschilders te Oudemolen (Dr).
www.veldmanenveltman.nl

VoorbeelD	VAn	een	KleurTrAp	(boVen)

zoeKen	op	loGiSChe	plAATSen:	oorSpronKelijKe	
VerffrAGMenTen	op	een	MeT	zinK	AfGeDeKTe	VenSTer-
bAnK	(onDer)
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Over wat nu een originele kleur is op een gebouw of 
een schip is al heel wat afgediscussieerd. Vaak leven we 
met een soort stereotiepe gedachten. 

We zijn nogal eens kleurblind (dat is wat anders dan 
kleurenblind!) en lang niet alleen wat betreft de 
kleuren op gebouwen. Zo is de algemene gedachte dat 
onze voorouders altijd in zwart liepen. Niets is minder 
waar.
Ook denken we bij zwart dat het een rouwkleur is, 
maar dat is niet altijd zo geweest. Zo bezit het Veenko-
loniaal Museum een mooi zwart serviesje. Velen 
zeggen dat het een rouwservies is. ‘Had mijn groot-
moeder ook.’ Mooi niet dus, want zwart was rond het 
derde kwart van de 19de eeuw een modekleur. Dat had 
te maken met het zwarte Japanse lakwerk dat toenter-
tijd razend populair was. Pas veel later, aan het eind 
van de 19de en begin 20ste eeuw werd zwart als 
rouwkleur opgevat. Tot dan toe was wit de overheer-
sende rouwkleur. Maar ja probeer dan zo’n mevrouw 
of meneer maar eens te overtuigen dat het geen 
rouwservies is. Dat is ook met zwarte kleding zo. Ook 
in de 19de eeuw liep men niet altijd in zwart. Het 
Veenkoloniaal Museum bezit heel veel rijk en kleurig 
gedecoreerde kleding uit het begin van de 19e eeuw; 
kledingstukken waar de kleur van af spat.

Tja, wat zijn eigenlijk authentieke molenkleuren. Eén 
ding weten we zeker, wit is vaak als signaalkleur 
gebruikt. De enige toentertijd beschikbare pigmenten 
voor zulke verf waren zinkwit en loodwit - bepaald 
geen milieuvriendelijke stoffen, maar dat speelde toen 
geen rol. Wit is gemakkelijk als je in het schemerlicht of 
maanlicht nog iets wil zien. We zien deze kleur dan ook 
altijd op de kruipalen en (meestal) op de romp boven 
stellinghoogte.
Bij schepen zie je nog wel eens dat de kop of de kont 
wit gemaakt is met eigenlijk met hetzelfde doel, 
zichtbaarheid. Vroeger moest ook altijd een deel van 
het achterspatbord van fietsen wit zijn; een verplich-
ting die nu helaas is vervallen. Als automobilist merk je 
pas hoe onzichtbaar iemand is die op een onverlichte 
donkere fiets rijdt in donkere kleding.

Provincialeweg 28

9774 PB Adorp

tel: 050-3061221

06-51856323

fax: 0598-450013

email: info@dunning-molenbouw.nl

internet: dunning-molenbouw.nl

 H.a. HacHmer

 Kleurblind
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Wit kom je ook tegen op het baliehek. Een goede 
signaalkleur, dat is duidelijk. Maar het nut van wit als 
kleur op raamkozijnen is niet zo vanzelfsprekend. 
Hoewel: daar kan reflectie van schaars buitenlicht naar 
binnen een reden zijn. Bij inrijdeuren van korenmolens 
markeren de witte kozijnen het gat waar de koetsier 
de wagen naar binnen moet sturen; prettig tijdens de 
donkere uren van de dag!
Bij kleuronderzoek kwam men er zo’n twintig jaar 
geleden al achter dat heel vaak een okerkleur gebruikt 
werd. Maar hoe zit het dan met de andere molenkleu-
ren. Helaas is daar nog weinig onderzoek naar ge-
weest.

De kleuren van interieurs van molenaarswoningen in 
poldermolens zijn vaak wel beschreven, maar van de 
buitenzijde van molens is minder bekend. Ook foto’s 
geven niet de details weer die we graag zouden willen 
zien. Wel kunnen we op de zwartwit foto’s onderschei-
den wat donker is geweest. De kopse kanten van 
allerhande balken en planken zijn op foto’s inderdaad 
vaak donker weergegeven en zullen net als de burge-
meester van de molen wel rood zijn geweest.

En, zou het kleurgebruik ook niet een beetje afhanke-
lijk zijn geweest van de smaak van de molenaar en van 

de bussen verf die hij op dat moment ter beschikking 
had? Misschien wel. Polderbesturen wilden misschien 
met de kleurstelling van hun molens een eigen stempel 
drukken op het uiterlijk.

Een aantal jaren geleden ontving het museum een 
bouwtekening van een door molenmaker R. Streuper 
uit Veendam ontworpen molen. Op de tekening heeft 
de molen wel een (reclametechnische of promotione-
le?) naam, maar het is nog niet duidelijk welke molen 
het is; wellicht is de molen nooit gebouwd. (De 
verdwenen-molendatabase meldt wel een molen in een 
polder bij Veendam met de genoemde naam.) Op de 
tekening zijn met een afwijkend handschrift de namen 
bijgeschreven van onderdelen, maar er zijn helaas geen 
kleurvoorschriften vermeld. De jaarringlijntjes op de 
balkkoppen in de kap wekken slechts de suggestie van 
een donkere kleur.

De uit twee bladen bestaande, originele bouwtekening 
van Streuper (de niet helemaal weggegumde pot-
lood-schetslijntjes zijn hier en daar nog zichtbaar naast 
de lijnen in Oost-Indische inkt) is inmiddels geschonken 
aan het molenarchief.
We zijn benieuwd wat er nog in andere archieven te 
vinden is over molenkleuren.
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J.c. Van driel

Molensier –  
nut en noodzaak

Groninger molens blinken niet uit door uitbundige 
versieringen. Over het kleurgebruik wordt in andere 
artikelen in dit nummer al het nodige opgemerkt. Op 
plaatsen waar de molenaar zijn hoofd of zijn tenen kan 
stoten, komen we veel wit en rood tegen.
Bij een rondgang langs een deel van de Groninger 
molens viel al op dat er een vrij grote spreiding is in de 
gebruikte tinten van de standaardkleuren wit, rood en 
blauw. De verfindustrie biedt nu een veel ruimere 
keuze uit pigmenten dan voorheen en de mogelijkhe-
den tot mengen zijn onuitputtelijk. Moderne tropische 
houtsoorten kunnen vaak onbehandeld blijven, maar 
eiken onderdelen van de stelling zijn vaak nog voor-
zien van carboleum of teer (beide nu illegaal). Het 

‘kleurvoorschrift’ in het Groninger Molenboek (1981) 
geeft aan dat de schoren van de stelling wit behoren te 
zijn, maar dat wordt nu sporadisch opgevolgd.

Aan het houtwerk komt soms sier voor in de vorm van 
krullen of een ojief op een balkkop. Aan opstaande 
planken zoals de baard hebben krullen ook een 
praktische functie. Het regenwater loopt op de 
gewenste plaats van de plank af: onderaan de krul. 
Ook de ronde vorm van een ojief heeft een waterverza-
melfunctie. Het kan geen toeval zijn –arbo-veiligheids-
regels over signaal kleuren voor molenaars waren er 
vroeger niet – het rode pigment in de verf op balkkop-
pen had een giftig effect op schimmels en bacteriën. 

1 2
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Het eerder genoemde voorschrift heeft het over 
eindvlakjes van baliedekkers en stellingliggers, maar 
tegenwoordig is de hoeveelheid rood waarschijnlijk 
aanzienlijk groter dan vroeger: bijna al die planken en 
balken hebben nu lange rode sokken aan!

In de categorie geverfde versiering vallen ook reclame-
schilderingen – praktisch altijd op ronde stenen molens. 
Ook hier is er een dubbelfunctie: ten eerste financieel 
als inkomstenbron of als investering in klantenwerving 
en ten tweede ten gunste van de molen zelf: de witte 
kalkonderlaag van de schildering heeft een waterwe-
rende werking (en camoufleert reparaties). In de grote 
steden hadden de hoge stadsmolen veel vierkante 
meters in de aanbieding en bovendien van veel kanten 
zichtbaar – dat was effectievere reclame dan op blinde 
muren van huizen (voorbeeld: Rotterdam, Coolsingel, 
1895; zie foto uiterst links). In Groningen is bijna niets 
meer over van zulk schilderwerk; waarschijnlijk gesneu-
veld in de netheidsopvatting van een vorige restaura-
tie-ethiek. In het Molenarchief zijn vijf voorbeelden 
gevonden.

1 Ceres, Spijk
2  Olle Widde, Ten Post
3 Germania, Thesinge
4 l’Esperance, Winschoten
5 Zeldenrust, Zuidbroek

Veel emaille reclameborden, zoals van de bekende 
voederfabrikant Sluis, zijn door souvenierjagers 
geroofd of om die reden door de vrijwillige molenaars 
in veiligheid gebracht in de molen.

Bouwkundige onderdelen van molens bieden ook 
mogelijkheden: siermetselwerk (vaak ook functioneel 
voor afwatering), hardstenen elementen (sluitstenen, 

bevestiging van scharnierpennen, herinneringsteksten, 
vinken onder stellingschoren) en smeedwerk voor 
bijvoorbeeld muurankers. In de laatste categorie kon 
de smid zich uitleven. Bij gietijzeren ramen komen 
soms indelingen met fraaie bogen voor, een heel 
enkele keer met een levensboom in een boograam 
boven de molendeur.

Over het gebruik van incidentele sier, zoals pavoiseerlij-
nen, floodlight, lichtslangen, Zaans mooimakersgoed 
aan een Groninger molen, kerststerren en nationale 
vlaggen in een draaiend gevlucht wordt soms harts-
tochtelijk gediscussieerd; zie bijvoorbeeld het archief 
van het Molenprikbord in de berichtendraad “Vlagge-
tjes”.
Voor het overige moeten de detailafbeeldingen van de 
molens hun eigen verhaal vertellen…

De	forTuin,	noorDhorn	(foTo:	h.	nooT,	hAren)

3 4 5



10

STAnDerDMolen,	Ter	hAAr

belAnGrijKe	heren	(weDDerMArKe,	weDDerberGen)

VeSTinGMolen,	bourTAnGe zinKen	DeKSel	op	De	ASKop	(bourTAnGe)



11MoDerne	Sier:	ouDe	STeenbAlK	(bourTAnGe)

wiTTe	STellinGSChoren	(nieMAn’S	Meuln,	VeelerVeen)
GroninGSe	KrAAG	oM	De	roMp;	exTrA	DiKKe	peTTen	op	De	
SChoren;	eenVouDiGe	wipSToK	(nieMAnn’S	Meuln)

AfwijKenDe	DeurKleuren,	wiTTe	Muur	
(GAnzeDijK)



SiMpel	MuurwerK	MeT	roDe	oGen	Voor	roeDeKeTTinGen

Vier	MAAl	De	weSTerSe	Molen		
(nieuw-SCheeMDA)

STAlen	KruipAAl

bAArD	MeT	AfwijKenDe	nAAM

rooD-wiT-blAuw	GebloKTe	VAnGSToK	MeT	ViS-peTje
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Deze rubriek gaat over timmeren, schilderen  

en restaureren aan de Groninger molens

MOLENON DERHOU D

Koren- en pelmolen De Jonge Hendrik (7),
Den Andel [5]
Molenaar Janko Doornbos, die tevens 
timmerman is, is nu ruim een jaar werkzaam 
op de molen. Hij is druk bezig van alles op te 
knappen en om de maalderij en de pellerij 
weer werkend te krijgen. Voor de pellerij 
heeft hij onlangs twee prachtige schoot-
emmers gemaakt: De fotografe stond op de 
vloer boven een pelsteen met zicht op de 
schoef en het vloergat voor de schootemmer.
Er zijn twee molenaars in opleiding (MIO’s): 
Jessica van der Staak en Rennie Gros.
Foto: Jessica van der Staak (MIO)

Korenmolen Hunsingo, Onderdendam
Zaterdagochtend 20 september werd de kap 
op het achtkant geplaatst. De kap is op het 
terrein van Wieringa aan de Wroetende Mol 
in Bedum afgebouwd. Dit is in Bedum 
gedaan omdat in de nabijheid van de molen 
aan de Uiterdijk in Onderdendam hiervoor 
onvoldoende ruimte is. Een kraan van 
Wagenborg Nedlift heeft de kap op een 
praam van aannemingsbedrijf R.J. Vegter in 
het Boterdiep gezet. Een sleepboot van het 
waterschap Noorderzijlvest sleepte de praam 
naar de Uiterdijk in Onderdendam.
De molenstichting hoopt dat voor het einde 
van dit jaar de roeden kunnen worden 
gestoken om daarmee de herbouw te kunnen 
afronden.

Koren- en pelmolen De Liefde (121),
Uithuizen [68]
De molen heeft in de maand oktober een 
grondige schilderbeurt gekregen. Zo werd 
het gevlucht, inclusief de zelfzwichting en de 
94 kleppen van een frisse groene, rode en 
witte kleur voorzien. Ook het tussenachtkant 
kreeg een nieuwe verflaag, evenals alle 
luiken, ramen en deuren.
Foto: B. Poppen, Uithuizen (10-10-2008)
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Volgens zeggen zijn de molenmakers 
overal zeer druk bezig. Op de redactiebu-
relen krijgen we daar echter bitter weinig 
over te horen. De mededelingen hierboven 
waren de enige die spontaan binnen 
kwamen.

Onderstaande nieuwtjes ving uw reporter 
via via op na zijn uitdrukkelijke vraag 
tijdens de najaarsledenvergadering van 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, 
afdeling Groningen. Vanwege de zeer 
korte verwerkingstijd (een week NA de 
kopijdatum en vlak voor afleveren bij de 
opmaker) zijn de uiterst summiere gege-
vens niet gecontroleerd en zijn er geen 
plaatjes bij… 

Poldermolen Krimstermolen (9),
Zuidwolde [6]
Aanvang van een restauratie.

Poldermolen Langelandster (21),
Garmerwolde[15]
Spin gangbaar gemaakt; zelfzwichting 
gedemonteerd voor reparaties; nieuwe 
looplatten en windborden.

Korenmolen De Meeuw (36),
Garnwerd [25]
Nieuwe lange spruit, nu uit één stuk ondanks 
de zeer dikke bovenas.

De koren- en pelmolen (38),
Ganzedijk [26]
De platen voor de nieuwe roede liggen klaar 
om te lassen.
Na een inbraak met vandalisme zullen de 
ramen op de begane grond worden dichtge-
metseld.

Poldermolen De Jonge Held (57),
Leegkerk [39]
Een schoor is vervangen.

Poldermolen Meervogel (69),
Hoeksmeer [45]
De zelfzwichting van het in 1990 nieuw 
gemaakte gevlucht zit vast door oxidatie van 
de klepscharnieren in de nylon bussen. Van 
22 kleppen hebben de vrijwilligers het 
ijzerwerk al vervangen door RVS. De kleppen 
zelf (red cedar) zijn nog goed. Het stangen-
werk van de spin naar de looplatten en de 
remkleppen is gedemonteerd. Alles wordt 
opnieuw geverfd.

Korenmolen Wilhelmina (87),
Noorderhoogebrug [55]
Een nieuwe vangstok.

Korenmolen De Onderneming (123),
Vierhuizen [70]
Vernieuwde lier.

Korenmolen De Vriendschap (134),
Winsum [79]
Nieuwe kleppen van aluminium; nieuwe 
korte spruit en staart; lier verbeterd.

Koren- en pelmolen De Ster (135),
Winsum [80]
Reparaties voltooid; schoor vervangen.

De roeden voor de molen Hunsingo in 
Onderdendam worden gemaakt volgens een 
van de nieuwe ontwerpen: twee verzinkte 
halve roeden die ter hoogte van de askop 
met bouten aan elkaar worden gekoppeld. 
De nieuwe roede voor de Fortuin te Noord-
horn zal ook volgens dit systeem worden 
gemaakt. Volgens geruchten is het systeem 
van de Widde Meuln in Ten Boer “geen 
succes” (inspectieluiken met héél veel 
bouten).
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Overige zaken en gebeurtenissen over en bij molens

ANDER  MOLEN N I EUWS

Verspreiding van zelfzwichting
In Molinologie (uitgave van TIMS Nl/Vl, nr. 29, 
2008) is na de vondst van een nieuwe bron 
een aanvulling verschenen op de artikelen-
reeks van Ton Meesters over dit onderwerp 
(zie De Nieuwe Zelfzwichter 2005/1, p. 17).  
Uit een bericht in de Tilburgse Courant van 
19-11-1891 blijkt (als die krant goed geïnfor-
meerd was…) dat de nieuwe vindingen uit 
Duitsland over zelfzwichting (en zelfkruiing) 
voor het eerst zijn toegepast door H.P. Mulder, 
meelfabrikant te Muntendam.
De twee reeds eerder gevonden bronnen 
(óók over 1891) over vroege zelfzwichtings-
toepassingen betreffen achtereenvolgens: 
Usquert en Westernieland.

Moeten molens altijd draaien?
De vraag over de afwijkende positie van 
molens in de monumentenwereld wervelt 
sinds de spraakmakende rede van professor 
Bazelmans door de molenorganisaties. 
Rekkelijken en preciezen geven principiële  
en emotionele argumenten over museaal 
(stilstaan en mooi wezen) of werkzaam 
voortleven van het industriële erfgoed. De 
oorspronkelijke gedachten en vragen aan het 
veld van de nieuwe sectordirecteur van de 
RACM zijn in internet te lezen in het Digitaal 
archief van Vitruvius, onafhankelijk vaktijd-
schrift voor archeologie, cultuurlandschap en 
monumentenzorg (inderdaad: A, C en M; het 
colofon vermeldt: “met medewerking van 
Rijksdienst Archeologie, Cultuurlandschap 
Monumentenzorg”).

Ondertussen heeft Bart Slooten op dat artikel 
een uitgebreid antwoord geschreven en 
vervolgens de heer Bazelmans weer met 
inachtneming van de vele reacties uit het 
land een dupliek. Lees de artikelen op http://
vakbladvitruvius.nl in achtereenvolgens de 
nummers #2 (01-2008) en #5 (10-2008).

In de discussie blijft de geheime agenda van 
kostenreductie voor de rijksoverheid (u weet 
wel: privatisering) grotendeels buiten beeld. 
Bazelmans begint zijn eerste betoog welis-
waar met een bespiegeling over de plaats van 
molens in de beeldvorming van Nederland 
voor binnenlands en buitenlands gebruik, 
maar de conclusie dat investeringen in 
molens gedeeltelijk zouden mogen/moeten 
worden toegerekend aan de toeristenindu-
strie wordt niet getrokken. De VVV’s zagen 
de bui al eerder hangen: ze hebben enkele 
jaren terug laten weten, dat ze vinden dat 

MoDern	MolenbehouD:	reSTAnTen	in	een	ViTrine
(MolenS,	nr.	81	(2006),	Deel	VAn	een	ADVerTenTie)
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van het huisje naast de windmotor er geen 
binding mee hebben. Het molentje is waar-
schijnlijk niet compleet en staat daarom stil. 
Harmannus Noot, die er bijgaande foto van 
maakte, schrijft op het molenprikbord: “Ik 
begrijp niet dat die molen weg moet. Hij 
staat helemaal niemand in de weg.”
http://www.prikpagina.nl/read.
php?f=355&i=65737&t=65737

Molenvriendendag in Vierhuizen
Ondanks het kille weer is de vriendendag op 
1 november verlopen in een warme sfeer. Een 
korte impressie is te vinden op de startpagina 
van www.groningermolenhuis.nl

Groningen en (of zonder?) Roderwolde
Sinds het vertrek van Janko Doornbos van de 
molen Woldzigt naar De Jonge Hendrik in 
Den Andel is de nieuwsstroom vanuit 
Roderwolde naar de Zelfzwichter niet meer 
zo vanzelfsprekend. Dominante stadjers 
denken wellicht met de macht der gewoonte 
dat die molen tot hun terrein behoort, maar 
de onlangs geslaagde molenaar/beheerster 
Margreet Versteeg denkt daar anders over! 
Tegenwoordig lopen de lijnen van daar meer 
naar de Drentse molenorganisaties.
Bij de verschijning van nummer 2008/4 van de 
Zelfzwichter wil de redactie wel onthullen 
dat de achtergrond van de voor pagina’s dit 
jaar allemaal ontleend zijn aan de Woldzigt-
tekening van Sipman. Margreet heeft ons al 
vroeg in het jaar laten weten dat zij ontdekt 
had dat de redactie haar toevlucht had 
genomen tot een tekening van een molen bij 
de nabije buren. Dat komt omdat Sipman 
voor zover ons bekend geen Groninger 
molen heeft opgemeten en getekend.
Volgend jaar beter, met een constructieteke-
ning van een Groninger molen!

molens (en tulpen en klompen) ten onrechte 
de nadruk leggen op het oubollige imago 
van ons land.
Ondertussen is de canonkaravaan over ons 
nationaal historisch bewustzijn onstuitbaar 
op gang gekomen. Omdat een en ander 
blijkbaar wat mag kosten, kan er een nieuw 
financieel fundament ontstaat onder draai-
ende molens.

Windmotor bij Mienscheer
De windmotor heeft een opvallende plaats 
ten noorden van de A7 bij Marum. Hij staat/
stond op http://link.marktplaats.nl/206282250 
te koop. Het lijkt er op dat nieuwe bewoners 
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t. Sleyfer, biotoopwacHt GroninGen

Stand van zaken 
molenbiotopen

POP-Goningen
De provincie Groningen heeft het ontwerp voor het 
nieuwe provinciaal ontwikkelingsplan (POP) in de 
inspraak gebracht. In het POP krijgt het beschermen 
van waardevolle historische elementen, waaronder 
molens, aandacht. Naast het POP zal ook een Omge-
vingsverordening worden vastgesteld. Daarin wordt 
expliciet bepaald dat gemeenten bij het maken van 
plannen nabij molens de windtoetreding nadrukkelijk 
mee moeten laten wegen. We hebben hier positief op 
gereageerd, maar wel gevraagd om de terminologie 
van De Hollandsche Molen (het begrip biotoop) te 
gebruiken.

Koningslaagte
De provincie wil een nieuwe weg Groningen-Mensinge-
weer aanleggen, buiten de dorpen om. Voor verschil-
lende alternatieven is een Milieu Effect Rapport 
opgesteld. Het alternatief dat vlak langs het bescherm-
de gebied van de Koningslaagte loopt (en dus vlak 
langs de molen aldaar) wordt als meest milieuvriende-
lijk aangemerkt. We hebben hier een inspraakreactie 
over ingediend bij de provincie, niet omdat de wind 
belemmerd wordt, wel omdat het van belang is dat de 
bereikbaarheid van de molen optimaal blijft (uit 
oogpunt recreatief bezoek en veiligheid) Bovendien 
wordt door de weg de waardevolle cultuurhistorische 
structuur ter plekke aangetast.
Inmiddels is ook een alternatief van bewoners door de 
Commissie MER bekeken. De eindconclusie blijft 
hetzelfde: het alternatief langs de Koningslaagte blijft 
positief scoren. Gedeputeerde Staten stellen het 
alternatief 4b+ aan Provinciale Staten voor als te 
realiseren. Begin 2009 zullen Provinciale Staten het 
besluit nemen.

uiTSneDe	VAn	De	oVerziChTKAArT	MeT	De	TrACéVoor-
STellen	ronD	KoninGSlAAGTe	(www.n361.CoM)

Winschoten
We hebben in het verleden zienswijzen ingediend voor 
twee voorontwerp bestemmingsplannen: Zeehelden-
buurt/Bloemenbuurt en Centrum. Bij deze plannen 
speelde dat weliswaar de biotoop goed was verzekerd 
door middel van bepalingen over maximale bouwhoog-
te, maar dat daarvan kon worden afgeweken. In welke 
gevallen dat mocht, was niet duidelijk begrensd, zodat 
alsnog een ernstige bedreiging van de biotoop kon 
ontstaan. Bij de vaststelling is de gemeente hieraan 
tegemoet gekomen en is een betere formulering 
ingevoerd.

lees verder op pagina 22
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&
Kijk op 

voor mooie boeken 
uit het Noorden 

voor jezelf & om te geven

proza & poëzie

Nederlands & streektaal

lees- & kijkboeken

Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 
13.30 - 17.30 uur

Naar windmolen

Te Feerwerd voor:
✓ tarwemeel
✓ tarwebloem
✓ rijst
✓ gort
✓ pannenkoekmeel
✓ gemengd graan
✓ en andere molenproducten
✓ (ook voor zelfbakkers/sters)

Molenaar Rolf Wassens
☎ (0594) 62 15 45 / 62 19 45



19

In de tweede versie van het Groninger Molenboek 
(1981) staat op  pagina 10 een puntsgewijze beschrij-
ving van een typisch Groninger windmolen. Het vierde 
punt geeft een lijst met de kleuren – met de suggestie 
dat die voor de gehele provincie geldt.
We nemen de lijst hier over met een aangepaste 
volgorde: meer gegroepeerd naar de plaats op de 
molen en min of meer van onder naar boven.

De hoofdkleur is wit, afgezet met rood en groen.

Stelling: stellingschoren en schrankschoren wit, de 
uiteinden van de stellingliggers wit, het eindvlakje 
rood.
Het stellinghek wit, de uiteinden of alleen de eindvlak-
jes van de dekkers rood.

Ramen in de romp wit.
Deuren groen met witte slaglijst - binnenzijde van de 
deuren wit met rode klampen.
De acht uittimmermantjes wit, de eindvlakjes rood.

Staart, spruiten, schoren en voeghouten wit.
 Het ondereind van de staart groen.
 Het kruirad wit met groene uiteinden, het ijzer 
daarop rood.
 De kruilier rood.
 Dekkers (petten) van de schoren rood.
 De uiteinden van de spruiten en voeghouten rood 
(alleen het bolle stukje).

De kuip of kruiring- groen.
 De kroonlijst daaronder rood-wit-blauw of alleen 
wit.
 Wanneer alleen een rondgaande platte lijst, dan 
deze wit.

Kap: Voor- en achtergevel wit.
 Luiken in achtergevel met zandlopers, groen met wit 
of rood met wit.
 Soms met geschilderde ruiten.
 Voeghouten en middenkalf voorzijde afgezet met 
rood, rest wit.
De vangstok geslingerd rood-wit-blauw.
De bef onder de windpeluw wit met smalle rode rand.
 De krullen op de windpeluw groen, rechts en links.
Het tussenachtkant boven de stelling wit.
De bezaanstok en heugel van de zelfzwichting wit.
Kozijnen wit; ramen groen.
Roosterhouten onder de kap wit, afgezet met rood aan 
de uiteinden (alleen het bolle gedeelte).
 De vloer daarboven lichtblauw.

IJzeren askop rood met zilveren ster of blauw met 
gouden ster of groen met goud.
 (zilver = wit, goud = geel).

Roeden groen.
 De hekken wit, voorzoom wit, borden groen. Een 
stroomlijnneus wit.
Bij zelfzwichting is de kleur van de kleppen aan de ene 
roede rood, aan de andere geel (zoals vroeger de 
zeilen); mag ook wel aan beide roeden wit.

Bij alle uiteinden met een kwartronde afwerking is 
alleen het ronde deel rood. Zo’n profiel wordt vaak 
ojief genoemd, maar dat is niet correct. Een ojief heeft 
een bol én een hol gedeelte; de naam is afhankelijk 
van welke van de twee vormen boven of onder zit: 
(klok)ojief en hielojief. Het op alle molens gebruikte 
profiel is alleen bol (met twee zogeheten bandjes).

De kleuren van Groninger windmolens



Ontdekking in Mensingeweer

Op zondag 11 mei (Pinksterdag, tweede dag van het 
Nationale Molenweekend) togen schrijver dezes en 
echtgenote naar Mensingeweer om aldaar moederdag 
te vieren bij de Malle Molenmeiden. We kwamen 
terecht bij de ‘Malle Molenjongens’, want de meiden 
werden ter gelegenheid van moederdag vervangen 
door hun echtgenoten. Na het genot van een aantal 

lekkere koppen koffie en overheerlijke, door de dames 
zelf gebakken, appeltaart namen we afscheid en 
liepen naar onze naast de Hervormde kerk geparkeer-
de auto.

Alvorens in te stappen liepen we nog even rond de 
kerk om grafzerken te bekijken; een passie van mij 
naast molens. Mijn oog viel op wat een stel molenwie-
ken leek.

H. noot

Voorbije wind (1)

In nummer 2008/3 hebben we de reeks Verstild Verleden in andere vorm 
voortgezet onder de zelfde naam, maar dat is achteraf gezien niet zo 
gelukkig, de wijziging van de opzet in aanmerking genomen.
De nieuwe rubriektitel is des molenaars: met voorbije wind kun je zelf niet 
werken, maar een andere (benedenwindse) molenaar kan er misschien nog 
zijn voordeel mee doen… 
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Mijn vrouw en ik begonnen direct de vrij kleine 
grafsteen schoon te krabben met takjes en een uit de 
auto gehaalde motblik en veger. Tot onze verrassing 
kwam er een complete grafsteen tevoorschijn met een 
molen en een tekst. Met veel moeite kon mijn vrouw 
het opschrift ontcijferen:

Rustplaats van
Geertruida Tillema

Geboren 6 januari 1857
Overleden den 4e september

1857 dochter van
Enne Tillema

Grietje Diephuis

De zerk dekt blijkbaar het graf van een zeer jong 
overleden dochter van een molenaar. Medewerkers van 
het Groninger Molenarchief vonden uit dat de naam 
Tillema voorkomt op de door B. v.d. Veen Czn. gemaak-
te fiche met aantekeningen over de molen Hollands 
Welvaart te Mensingeweer. Willem Jans heeft de tekst 
van de fiche getranscribeerd:

MENSINGEWEER (*) 38.01 
koren- en pelmolen ‘Hollands Welvaart’.
Een met dakleer gedekte houten achtkante stelling-
molen op een wit houten tussen- en een stenen 
onderstuk. De kap is met dakleer gedekt. Beide roeden 
waren voorzien van zelfzwichting met een vlucht van 
80 voet.
In 1951 heeft de molen één fokwiek en één stroom-
lijnneus.
Sinds een restauratie in de jaren zeventig zijn de 
roeden oudhollands opgehekt en hebben een vlucht 
van 21,50 m. In 2000 zijn de pot-roeden kaal gezet.
De stellinghoogte bedraagt 10 m. De molen is (in 1981) 
uitgerust met een koppel maalstenen en twee 
pelstenen.

Gebouwd in 1855 door molenmaker H.ten Have voor 
zichzelf.
Eigenaar: 1855 tot 1857 Hendrik ten Have, 1857 
R.J.Blink, 1857 tot 1865 Enne Pieters Tillema, 1865 tot 
1877 Adrianus W.Boelens, 1877 tot 1927 Ebel Broe-
kema, 1927 tot 1934 Jan en Derk Broekema, maart 1934 
tot 1964 H.Spoelman; G.H.Spoelman; sinds 20 
november 1969 de gemeente Leens voor f.1.

In 1943 grondig hersteld en gestroomlijnd. In 1952 
hersteld door molenmaker U.Holman en Zn. te 
Stroobos; kosten f.3800.
Tijdens de storm van 9 op 10 november 1969 werd de 
molen ernstig beschadigd, het voorlopig herstel 
kostte f.15.000.
In 1970-1971 gerestaureerd door de fa.Doornbosch 
voor f.90.000.

In 1977 kwam de molen tot stilstand wegens breuk 
in de lange spruit, in 1978 gerepareerd voor f.5665. In 
1979 hersteld voor f.11.000.

Opnamedatum juli 1924. Standplaats in het dorp, aan 
de noordzijde van het Trekdiep (Mensingeweerster 
Loopdiep) ten oosten van de brug, aan de Ossengang 
thans Molenstraat. (7.a.2) gr064. [1306] 413-482. 
Coördinaten 226,8#596,6

Dat molenmaker Ten Have de molen in 1855 voor eigen 
rekening bouwde, gebeurde wel vaker in die tijd als 
molenmakers niet genoeg werk hadden. Ze zagen de 
winst al in het verschiet na de afschaffing van de accijns 
op het gemaal.
Het is opvallend dat de data op de grafsteen in het 
zelfde jaar vallen als waarin Tillema de molen Hollands 
Welvaart aankocht! De op de fiche vermelde eigenaar-
jaren van Tillema worden ook genoemd in het boekje 
Herinneringen van een molenaar uit Mensingeweer 
door G.H. Spoelman, dat in mijn bezit is. Merkwaardi-
gerwijs noemt Spoelman de voorganger van Tillema 
niet, maar die was dan ook maar (minder dan) één jaar 
eigenaar.

Intussen gaat de tijd voort: de steen is al weer gedeel-
telijk toegedekt door een verse laag afgevallen 
bladeren en takjes.
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Tweede bezwaar was, dat er over (te hoog) groen niets 
was bepaald. Hier is de gemeente niet aan tegemoet 
gekomen. Jammer genoeg heeft ter visie legging van 
het vastgestelde plan plaatsgevonden op een moment 
dat er vakanties waren – ons is dit ontgaan. Molenaar 
Bé Oomkes heeft hierover een gesprek gehad met de 
wethouder, om te proberen een en ander zodanig te 
regelen dat bij het groenbeheer van de gemeente in 
praktijk toch rekening wordt gehouden met voorko-
men van te hoog groen. Het laat zich aanzien dat dit 
tot een goede uitkomst leidt.
Voor het project ter plaatse van onder andere het 
nieuwe cultuurcentrum Klinker is het plan Centrum 
Noord ontwikkeld. Tussentijds hebben we daar een 
paar keer met ambtenaren en ook de wethouder 
gesproken. Voor ons is belangrijk dat de molenbiotoop 
van de (verhoogde) molen Edens gevrijwaard blijft. 
Maar het nieuwe cultuurcentrum moet wel een (hoge)
toneeltoren hebben. We hebben bepleit deze in het 
plan zover mogelijk van de molen te situeren. In het 
voorontwerp bestemmingsplan was aangegeven dat 
wij met het plan akkoord gaan, onze condities werden 
niet genoemd. Dat gaat te snel, we hebben hier tegen 
geprotesteerd in een zienswijze. Overigens is voor de 
rest voldoende geregeld ten aanzien van de biotoop, 

mits een (zo mogelijk gestroomlijnde) toneeltoren 
daadwerkelijk zover mogelijk weg komt te staan.

Winsum, Boogplein
De plannen voor het Boogplein zijn te hoog uit het 
oogpunt van de molenbiotoop. We hebben in een 
zienswijze bij het voorontwerp bestemmingsplan dit 
kenbaar gemaakt. B en W zijn niet meegegaan met 
onze bezwaren en ook de gemeenteraad niet. We 
hebben naar aanleiding daarvan een bezwaar inge-
diend voor de verdere procedure (nog via de oude 
Wro). De gemeente had aangekondigd voor het 
bouwplan een versnelde procedure te willen volgen. 
We hebben hier verder nog niets over gehoord.

Nieuwe Wro
Per 1 juli j.l. is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) in werking getreden. Een uitgebreide handlei-
ding met veel tips zal in een Nieuwsbrief door het 
Groninger Molenhuis worden verspreid.

Biotoopproject
Met het Molenhuis is afgesproken dat binnenkort met 
relevante partijen vervolgacties worden ontwikkeld om 
slechte biotopen te verbeteren.
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AgENDA
   Veel agendapunten zijn uitgebreider beschreven in de rubriek 

Ander Molennieuws.
   Raadpleeg voor de meest recente gegevens de agenda op de 

startpagina van de webstek van Het Groninger Molenhuis:  
www.groningermolenhuis.nl

   Openingstijden van de molens staan, voor zover ze bekend zijn, 
vermeld op de webstek in de rubriek GRONINGER MOLENS; klik bij 
de gezochte molen op de link Meer Informatie.

   2008
 24 december Zeldenrust-kerstconcert door het Trio Cantorum.
  Een voorproefje via www.triocantorum.nl
  Info: stichting Zeldenrust 0595-552682 of 0595-552953
 31 december (M)oliebollen in molen Wilhelmina te Noorderhogebrug

   2009
 2 januari Widde Meuln in Ten Boer (20:00)
   Met Fré Schreiber (Dagblad van het Noorden, Radio Noord) op de 

praatstoel het nieuwe jaar in. 
Entree (incl. 2 consumpties) €6,00 p.p. (donateurs €4,00) 
Het aantal kaarten is beperkt, dus wees er snel bij. 
Informatie en reserveren: (050) 302 2365 (Jacqueline Rozema) of 
info@widdemeuln.nl.

 9 februari Kopijsluiting voor de Zelfzwichter 2009/1
   De nummers van 2009 zullen het Jaar van de Tradities weerspiegelen;
   daarbij zullen onderwerpen als molenaars- en molenmakersfamilies, 

bouwtechnieken, kleurgebruik, et cetera aan de orde komen.

 Correcties
 2008/3 (p. 2)  Bij het redactionele kopieer- en plakwerk is het colofon van het 

vorige nummer niet geheel aangepast: op de derde regel linksboven 
hoort als verschijningsdatum September 2008 te staan.

 2008/3 (p. 9)  Tijdens de Vriendendag van het Groninger Molenhuis werden we 
erop gewezen dat pelmolen De Eendracht in 1892 zeker niet in zijn 
geheel verdwenen is. Uw redacteur heeft er toen geen notitie van 
gemaakt, zodat hij de naam van de informant spijtig genoeg niet 
meer paraat heeft. In zijn jongere jaren heeft spreker tijdens 
kuiertjes vele malen langs het water gelopen en daarbij “de molen” 
gezien. Waarschijnlijk slaat de notitie op de fiche van Van der 
Veen Czn. op de onttakeling van de molen (de verwijdering van de 
kap en het gevlucht).
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Versieringen van molens in het winterseizoen zijn tegenwoordig van tweeërlei aard.
De heden ten dage zeldzame sneeuw veroorzaakt romantische vergezichten - bij de harde 
arbeid van vroegere molenaars gaf dat natuurverschijnsel alleen maar hinder bij het werk.
De moderne achterban van molens wil vooral vermaakt worden en de vrijwillige molenaars 
dragen daar hun elektrische steentje aan bij. Malen op windkracht is dan een poosje niet 
meer mogelijk - daar is het in dit jaargetijde bovendien te koud en te nat voor…


