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Molen bleef dicht, ook tijdens de zomervakantie. 

De molen heeft deze zomer heel wat kerenkunnen 

draaien. Helaas moesten de deuren voor het 

publiek gesloten blijven. 

Vooraan de weg staan een bakje met de folders van 

de molen en ook een gratis wandeling-beschrijving 

van Het Drentse Landschap. 

Daar is door de passanten heel wat gebruik van 

gemaakt. 

In vele huiskamers zijn zelf gemaakte foto’s van de 

molen en omgeving bewonderd. 

Ook op Google Maps hebben een aantal mensen 

hun foto’s toegevoegd aan Woldzigt. 

 

“Webwinkel” 

Via de website van de molen, www.woldzigt-

roderwolde.nl, hebben ook een aantal mensen de 

weg gevonden om artikelen van de molen te 

bestellen. Zo is er toch nog een aardige voorraad 

lijnolie verkocht en ook een en ander aan zakjes 

meel. 

Steeds werd een afspraak gemaakt wanneer de 

bestelde producten konden worden opgehaald (en 

betaald) bij de molen.  

 

Museum – Graannotering - vervolg 

Over de graannotering heb ik in maart al eens wat 

verteld. 

9 maart is door mij het document in de lijst naar 

Gouda gebracht. 

Op 21 juli hebben Piet Boelen en ikzelf het 

gerestaureerde document weer uit Gouda 

opgehaald. 

Uit het verslag van de restaurateur (Alexandra 

Nederlof): 

Geconstateerde Schades:  

- Schimmelschade: voos papier en verkleuringen 

in papier  

- Vraatschade door zilvervisjes: oppervlak van 

het papier is afgegraasd op meerdere plekken  

- Lacunes  

- Vouwen en kreukels door doublure in het 

verleden, deze doublure is zichtbaar in de 

lacunes  

- Vlekken en verkleuringen  

- Vervaging van de inkt 

Uitgevoerde werkzaamheden: 

- Uitgelijst  

- Droog gereinigd met roetspons  

- Strobordhoeken en randen verstevigd met 

Evacol/Klucel G Mix  

- Schimmelresten verwijderd  

- Lacunes veroorzaakt door vraatschade ingevuld 

met Japans papier en Klucel G (6%)  

- Retoucheren van met name de grijze 

schimmelvlekken onderin het beeld en op kleur 

brengen van de ingestukte delen met droog 

pastel  

- De kaderlijnen aangevuld met bruin 

aquarelpotlood  

- Margeranden gedoubleerd met 6 grams Japans 

papier  

- Sporadisch tekstlijnen aangevuld alleen daar 

waar zekerheid was hoe de lijnen gelopen 

hebben  

- Nalijming van gehele oppervlak met Klucel G 

(3%)  

- In overleg is het object niet teruggeplaatst in de 

lijst i.v.m. digitalisering en nieuwe bewaarplaats 

in het Gronings Archief. 

 

Er is voor gekozen allen te zorgen voor zo goed 

mogelijk herstel van het papier. De teksten zijn dus 

niet beter leesbaar gemaakt. Dan zouden er 

verschillen zijn met de originele inkt. 

Alles is wel onder een speciale UV lamp bekeken. 

Dat levert op dat een apart document is bijgeleverd 

met de teksten voor zover die onder die lamp nog 

wel leesbaar waren. 

 

Graannotering naar de Groninger Archieven 

 
(foto Eef Smit) 

Op maandag 31 augustus was voor molen Woldzigt 

in Roderwolde de officiële overhandiging door Piet 

Boelen, trekker van de museumcommissie, aan de 

heer Eddy de Jonge, Directeur Groninger Archieven. 

http://www.woldzigt-roderwolde.nl/
http://www.woldzigt-roderwolde.nl/


Van de molen waren verder aanwezig: Harm 

Jansen, Eef Smit, Marjan Schetsberg en 

ondergetekende. 

Wij danken de RABO-bank Noordenveld West 

Groningen en de Groninger Archieven voor de 

financiële ondersteuning. De bijdrages maakten het 

mogelijk dit project te realiseren. 

 

Onderhoud 

Misschien is het wel opgevallen dat er op dinsdag 8 

september een tijdje een stijger bij ons voor het 

woonhuis stond. 

 
(foto Dirk Magré) 

Dit was om het nogal rotte raam in de dakkapel te 

vervangen. 

 
(foto Dirk Magré) 

De voordeur aan de Meulenkaomer zijde was al 

geruime tijd in zo slechte staat, dat daar ook een 

nieuwe (naar voorbeeld van de oude) voor is 

gemaakt en die dag op zijn plek gehangen. 

 

Ooievaars 

Dit vond ik wel een bijzondere rustplaats voor een 

van de ooievaars. Meestal zitten ze alleen in de  

wieken, maar deze had de vangstok uitgekozen. 

We zullen het er maar niet over hebben hoe een 

van onze dakramen er die dag uitzag…. 

 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Ook de Open Monumenten Dagen (12 en 13 

september) bleef de molen helaas gesloten 

voor publiek. 

Houd de website in de gaten (en eventuele 

volgende Wôlmers).  

• Molenproducten nodig? 

Via een bestelformulier op de homepage van de 

website (www.woldzigt-roderwolde.nl) kun je 

meel, pannenkoekmix, lijnolie, hardhoutolie en 

Natuleum bestellen. 

Ik neem vervolgens contact met je op om een 

afspraak te maken wanneer het kan worden 

opgehaald.  

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin 

http://www.woldzigt-roderwolde.nl/

