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Nu is het echt rustig 

In deze tijd van het jaar is de molen op de eerste 

zaterdag van de maand geopend voor publiek.  

Achter de schermen gebeurt binnen wel een en 

ander. Dit met name in het graanmuseum en op 

de platten. 

De aanvragen voor molenbezoek komen ook al 

weer binnen. 

 

Olieslaan op windkracht 

Op zaterdag  1 februari stond er een mooie portie 

wind. Toen werd er weer enthousiast olie 

geslagen. En natuurlijk op windkracht. Af en toe 

gingen de wieken wel heel enthousiast in het 

rond. Steeds weer kwam de vraag boven: moeten 

we zwichten of gaat het zo nog wel. 

In totaal 21 mensen kwamen de verrichtingen van 

onze olieslagers bewonderen. 

 

Zwichten 

Deze term werd hierboven zomaar even gebruikt. 

“Zwichten” is: de oppervlakte van de zeilen 

aanpassen aan de omstandigheden. Dit doen we 

door een deel van twee of van alle vier de zeilen 

weg te rollen en dan alles weer goed vast te 

zetten aan de wieken. 

“Zwichten” is een Oudhollands woord voor “je aan 

de omstandigheden aanpassen”. En als molenaar 

heb je geen andere keuze…. 

Als de wind sterker is dan windkracht 7 wordt het 

niet verantwoord geacht om de molen nog te 

laten draaien (dan zouden alle vier de zeilen al 

helemaal niet zijn uitgerold). 

 

Blote benen en geknipte nagels 

Als de molen draait zonder dat de zeilen zijn 

uitgerold, spreken we van “blote benen”. 

Aan het eind van elke wiek kan ook nog een deel 

van de houten borden worden uitgenomen. Dat 

gebeurt als de molen met blote benen nog te snel 

rond gaat. Dan spreken we van “blote benen met 

geknipte nagels”. 

 

Als we de molen verlaten (en zeker als er veel 

wind wordt verwacht, zoals in de dagen vanaf 

zondag 9 februari) halen we alle vier de 

windborden uit de (einden van) de wieken. 

Een goede waarnemer heeft misschien al gezien, 

dat er toch nog één bord in het gevlucht is blijven 

zitten. 

Met man en macht hebben we geprobeerd dat 

bord er uit te halen. Door vochtopname in het 

hout is dat echter zo gezwollen dat het bord 

muurvast zit. Dat zal er in ieder geval niet 

uitwaaien. Nadeel is wel dat die ene wiek wat 

meer wind vangt dan we zouden willen. 

 
De molen is de februari stormen echter heel goed 

doorgekomen. 

 

Molenaars in opleiding 

Onze oliemolen is een interessant object voor 

molenaars in opleiding. In de leerboeken staat wel 

van alles beschreven over inrichting en werking. 

Om het echt te zien werken is weer heel wat 

anders en dan is alles ook makkelijker te 

onthouden voor een eventueel examen. 

Op 4 april komt een groep van zo’n 15 molenaars 

in opleiding (MIO’s) uit de omgeving 

Hilversum/Utrecht het allemaal meemaken. In 

groepjes van ca 4 personen gaan ze om de beurt 

ook even echt meewerken bij het olieslaan. Dit 

wordt de derde keer dat een groep uit deze regio 

bij ons op stage komt. 

Er is ook al een aanvraag binnen gekomen voor 

het bezoek van (nog eens) 12 MIO’s net over de 

grens in Duitsland. Ook zo’n groep hebben we al 

eerder op bezoek gehad. Zij gaan eveneens om de 

beurt meedraaien en “aan de touwtjes trekken”. 

 

Flesjes 

In oktober deed ik middels “Van onder de wieken” 

een oproep om lege koffiemelk flesje voor ons te 

verzamelen en af te leveren. 



 
Daar is volop gehoor aan gegeven. Bij elkaar telde 

ik er 148! 

 
 

Voorlopig ruim voldoende om het komende 

seizoen mee te doen. 

Graag nu stoppen met aanleveren. 

Als we weer tekorten gaan krijgen doe ik zeker 

een nieuwe oproep in deze rubriek. 

Fantastisch resultaat, waar we heel blij mee zijn. 

 

Herinnering “Creativiteit en Woldzigt” 

Vorige maan schreef ik dat we in het 

graanmuseum een apart gedeelte gaan inrichten 

met wat mensen aan (creatieve) producten 

hebben gemaakt, geïnspireerd door “Woldzigt”. 

Zo hebben we hier al jaren een helemaal van 

lucifers gemaakte replica van de molen; een door 

iemand op de (toen nog) lagere school gemaakt 

figuurzaag object van de molen; een borduurwerk 

“Woldzigt” en meer. 

Toen vroeg ik al: 

OPROEP 

Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk onder 

het thema “Woldzigt en creativiteit” vallen en wil 

je die beschikbaar stellen (bruikleen, dan wel gift), 

dan houden we ons zeer aanbevolen. 

Laat het ons weten via de email info@woldzigt-

roderwolde.nl of neem contact op met een van 

ons. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Zaterdag 7 maart. Zoals steeds op de eerste 

zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 uur 

olieslaan. 

• Vrijwilligersrooster 

Inmiddels zijn we druk doende het 

vrijwilligersrooster voor het komende seizoen 

in te vullen. 

o Heb je zin en tijd om een bijdrage te 

leveren (bijvoorbeeld door een paar keer 

een middag de balie mee te bezetten of 

mee te helpen bij het koekjes bakken met 

groepen kinderen): je bent van harte 

welkom. Meld je aan via de website 

www.woldzigt-roderwolde.nl en klik op 

“contact”. Daar vind je via 

“Contactformulieren / Aanvraag bezoek” 

een aanmeldformulier vrijwilliger. 

o Ben je geïnteresseerd in het proces van 

olieslaan en zou je daar zelf ook mee aan 

de slag willen? Neem ook dan contact 

met ons op via de website (pagina 

“contact”). Dan gaan we daar graag voor 

zorgen. 

 

Voor groepen kan via de website een afspraak 

worden gemaakt via de pagina “Contact” op 

www.woldzigt-roderwolde.nl. 

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin 
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