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Tussen de kopijdata van de Driuwpôlle hangen de 

Sinterklaas-feestelijkheden er zo’n beetje tussen in. Wat 

we nu over de aankomst zeggen is al oude koek en 

5 december zit in de beslagkom en moet nog gebakken 

worden. Een excuus vanuit De Jager moet echter toch 

wel op zijn plaats. De molen stond de gehele dag zeer 

onbeleefd naar de passerende Sint gedraaid, maar dat was 

zeker niet bedoeld als stellingname in de discussie over 

de kleur van de Pieten. Dit moet voor de volledigheid 

hier toch worden gezegd ter voorkoming van 

misverstanden. Toen de optocht de hoek nam van de 

Iewal naar Ald Wyk stonden de molenaars naar de Sint te 

zwaaien en te roepen, maar een reactie kwam er niet. We 

hopen maar dat Zijne Heiligheid niet boos was – we 

stonden erbij en De Jager kon niet anders vanwege de 

zuidelijke wind. 

 

Over breeuwhamers is nog wat te vertellen. Door de kop 

nat te houden is er een betere klemming om de steel. Bij 

het breeuwen mag niet te hard gemept worden want dan 

slaat het breeuwijzer de vezels tot moes. Het geluid van 

het breeuwen is voor de werfbaas een signaal voor goed 

of slecht werk: bij een foute klank kwam hij aanhollen 

om corrigerend op te treden. 

 

 

De stormschade heeft voor De Jager een extra 

karwei opgeleverd. In de polder Zandgaast (in de 

hoek tussen het einde van de Jeltesloot en de kop 

van de Koevorder) was een zeer oude es 

omgewaaid. De kruin van de boom heeft de schuur 

flink beschadigd, maar het woongedeelte is er goed 

vanaf gekomen. Ons werd gevraagd of we de 

onderstam van een kleine 4 meter lengte en een 

diameter van bijna één meter zouden kunnen 

verzagen. Na een bezoek ter plekke hebben we de 

klus aangenomen en een week later was de stam al 

per vrachtauto op de molenhelling gelegd. Lourens 

gaat er een (heel erg grote) tafel van maken. 

 

 

Ander groot werk is ondertussen, met een kleine 

hapering, al voltooid. Om een zware stam in de beste 

stand voor het zaagraam op de schotels op de slede te 

leggen is er een truc met twee takels. De ene hijsketting 

ligt linksom om de stam en de ander rechtsom – een 

beetje verdraaid ten opzichte van elkaar. Door de een of 

de ander aan te halen, kunnen we de stam in de gewenste 

stand ten opzichte van de verticaal neerleggen. Op de 

foto is er al een zaagsnede aan de zijkant voltooid; de 

stam is teruggehaald, een kwartslag gedraaid en de platte 

kant zit nu aan de onderkant. Zo ligt de stam lekker 

stabiel. 

 

Na het inspannen van een nieuwe set zagen, moeten 

na enige tijd de spanwiggen nog eens worden 

aangeslagen. Nu bleek een zaag maar niet strak te 



willen zitten. Het bleek dat het gesmede oog aan de hanger (trekstang) losgescheurd was. Freek heeft het oog 

elektrisch gelast. 

 

Het hoofdproduct van de iepen stam bestaat uit drie 

dikke platen (19 cm) die de molenmaker gaat 

gebruiken om plooistukken van molenwielen te 

maken. Om de stam goed vast te sjorren op de slede 

moeten er balkijzers dwars (zo horizontaal mogelijk) 

over de stam worden gespannen. Die zitten aan een 

kant in een polstuk gestoken en zijn aan de andere 

kant met een sjorring aan de slede bevestigd. Eén van 

de polstukken is afgebroken; dus daar moest een 

oplossing met een stuk ketting en een touwtje voor 

worden bedacht. 

 

Na de gemeentelijke herindeling moesten we 

uitzoeken hoe de contactlijnen naar de dienst 

groenvoorziening nu lopen. Arjan heeft wat 

rondgebeld en dat resulteerde al vlug in een drietal 

populieren en twee abelen (ook een soort populier) die werden afgeleverd op de loswal. Even stevig trekken met 

de sleepboot en ze rollen te water. Het is niet druk meer op het water en hoewel het transport bijzonder breed is, 

is er ruimte genoeg onder de brug. 

 

Nog maar een paar weken en de molenaars plonzen het jaar 2014 in. We wensen al onze lezers een fris, vrolijk 

en gezond nieuw jaar toe. 

 
(Omdat de kachels van het Molenhuis in winterslaap zijn kunnen we met oud en nieuw geen receptie houden. Het binnenslepen van de eerste 

boom in het nieuwe jaar gaat dus ook niet door.) 


