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Boomstammen binnenhalen is steeds het zwaarste werk dat De Jager moet verrichten. Dat blijkt al uit het feit dat 

er meer windkracht voor nodig is (Bft 4) dan voor draaien en zagen (Bft 3, zwakke wind). Het is ook te merken 

aan de slijtage van de opsleep (onderste deel van de molenhelling). Vooral dat steile stuk daarvan heeft veel te 

lijden als een stam uit het balkgat boven water wordt getrokken. Er waren zo langzamerhand al heel wat planken 

daarvan losgetrokken. Nu moet daar wel bij worden gezegd dat die bij de laatste restauratie op een 

minimalistische wijze met te korte spijkers waren bevestigd. 

 

Gelukkig hebben we in Woudsend in de vorm van de 

firma Nagelhout een bedrijf dat gespecialiseerd is in 

onder andere de aanleg van walbeschoeiingen en 

dergelijke. Ze waren bereid tegen een zeer vriendelijke 

prijs het karwij te klaren met een partij azobé-planken 

met mes en groef. In een paar vrije uurtjes was het zo 

maar in een ochtend gebeurd. Bij aankomst op zaterdag 

bleek het geheel er weer strak uit te zien. Veel dank...! 

 

De dikke eik uit Joure die we in januari hebben 

gekloofd met behulp van wiggen, is op 30 mei verder 

de helling opgetrokken en op de grote slede gelegd. 

Met de dikste ketting en dubbel werk aan het haalwerk 

lukte dat nog vrij gemakkelijk 

Zoals toen gemeld was het toen nog de vraag hoe we 

de breedte van de halve stam nog zouden verkleinen 

om hem binnen het grote zaagraam te passen. We 

hebben toch maar de kettingzaag gebruikt om aan het 

voeteinde er over een lengte van een meter keepjes in 

te zagen en de tussenliggende stukken met een wig weg 

te slaan. 

 

De helling ziet er nu weer leeg uit, afgezien van een 

partijtje afgehakte schilvers. 



We moeten vooral niet denken dat we nu op vakantie 

kunnen gaan want op het voorterrein van de firma 

Nagelhout is al een tweede levering stammen uit Joure 

gebracht. Het zijn weer fraaie dikke rechte stammen 

zonder takaanzettingen, maar ietsje dunner dan de 

vorige partij. Ze hoeven dus niet eerst te worden 

gekloofd. 

 

 

Omdat de halve stam vrij sterk getordeerd is, moet hij 

enigszins gekanteld op de grote slede worden gelegd. 

Dan zijn de afgehakte vlakken verticaal en dan is de 

horizontale afstand tussen die vlakken 1,10 meter. 

Arjan heeft uitgemeten dat er dan tussen de stijlen van 

het zaagraam en de stam nog 2 cm overblijft. 

 

 

Zaterdag 30 mei was na de middagkoffie ineens het grootste deel van de Jager-

bemanning verdwenen. Dat had te maken met de feestelijkheden rond het 40-jarig 

jubileum van het Gild Fryske Mounders. Jan, Freek en Jaap hebben die periode vanaf 

de oprichting helemaal meegemaakt (laatstgenoemde een paar jaar minder). Geen 

wonder dat ze allen tot de categorie grijze knarren behoren. De jongeren Arjan en 

Marc was het wel toevertrouwd de molen de rest van de middag in bedrijf te houden. 


