
Houtzaagmolen De Jager 

 
Hoe het eraan toe gaat 

De drie “hikke en tein” Woudsenders hebben besloten om de molen op zaterdag te laten draaien, ondanks dat 

deze gesloten is voor publiek. De zwaaiende wieken vrolijken de boel nu toch wat op, is de gedachte. De 

werkplekafstanden zijn groot zat, zeker als er planken van zo’n vier meter gesjouwd en gestapeld moeten 

worden. Jan staat in een hoekje zagen te vijlen en Lourens maakt zijn meubilair in de werkplaats. De overige 

vrijwilligers blijven voorlopig even thuis. 

 

Waar ambachtsmensen werken met hoofd en hand, is pauzeren op zijn tijd dubbel belangrijk. Deze piipskoft 

wordt gehouden op het molenterrein of in een molenhuiszaal, waarbij vanwege de afstand het gehoorapparaat 

wel aan moet. Het is tenslotte ook werkoverleg. De 2
e
 foto is gemaakt door onze buurman Wout, onze zaterdagse 

klusser (z.z.z.p.’er). 

Bordje piipskoft 

Op deze manier drinken we de koffie 

 

Als geboren leraar heeft Jaap in zijn 

loopbaan lesgegeven in wis-, natuur- 

en scheikunde. Zijn pedagogische 

talenten kon hij ook kwijt als 

leermeester en examinator bij 

molenaars in opleiding. Het is een 

genoegen om te horen en te zien hoe 

hij bezoekers normaliter meeneemt in 

de historie en de werking van onze 

molen. Als “meester” van de oude 

stempel gebruikt hij uiteraard bord en 

krijt, waarvan hier een voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het krijtbord ter illustratie van de werking 

 

Bijzonder 



In deze merkwaardige tijden is het bijzonder om te zien hoe de natuur zich herstelt en levenskracht niet 

verdwijnt. Na toch voor een boom dramatische gebeurtenis als het vellen, bot hij zelfs na jaren weer uit. Als je 

deze loten weer in de grond stopt, groeien ze vrolijk uit tot grote, krachtige bomen. Voorwaar een optimistisch 

voorbeeld in deze donkere tijden. 

        Een wilg die weer opbloeit 

Klein onderhoud 

Naast het verzagen van bomen en maken van mooie producten vraagt een molen ook het nodige onderhoud. Het 

grote onderhoud wordt veelal uitgevoerd door speciale molenmakersbedrijven, maar veel klein onderhoud wordt 

gedaan door de vrijwilligers. Zo ook het behandelen van de stelling (omloop), de helling en de molenzeilen. Het 

is een middel om de materialen langer in stand te houden en om het aanzicht te verbeteren. Een glimp van de 

spierwitte zeilen is nu bijna onvermijdelijk. De bruine zeilen volgen binnenkort ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het behandelen van de helling    Het behandelen van de witte zeilen met speciale hydrolin 

 

Misschien is het u opgevallen dat de molen iets vaker draait dan normaal. Door het coronavirus zijn we toch 

opzoek naar een tweede huis. De molen en de werkplaats zijn daar de ideale locatie voor! 

 

 

 

 

Oproep van het stichtingsbestuur Houtzaagmolen De Jager 

Woudsend was en is nog steeds een gemeenschap met krachtige ondernemingen. Naast grote bouwwerken 

resteren vanuit het verleden nog twee levende driehonderd jaar oude relicten: ’t Lam en De Jager. 

 

Het bestuur van stichting Houtzaagmolen De Jager zou graag zien dat de molen geworteld blijft in de 

Woudsender gemeenschap. Bij zoveel huidig ondernemerschap lijkt het ons toch mogelijk om bestuurskracht te 

werven. De personele bezetting, de staat van de molen en de financiële situatie zijn gezond. Voor subsidies en 

fondsenwerving laten we ons professioneel bijstaan. 

 

Heeft u belangstelling of kunt u ons verder helpen? We horen het graag! U kunt zich melden bij Jan (0513-

436400) of Arjan (06-26747193). Uiteraard mag u op zaterdag ook langskomen op de molen. 


