
Houtzaagmolen De Jager 

 
Om de stammen uit bijvoorbeeld onze houtkolk aan de Noorder Ee te vervoeren, hebben we een eikenhouten 

penterbak. Ons jongste bemanningslid Marc, tevens vlotbaas, is een purist en de plastic stootwillen aan die bak 

zijn hem een gruwel, dus die dienden vervangen te worden door van touw gevlochten exemplaren. Nu hoef je als 

vakman niet alles te kunnen, dus hij besteedde zijn wens uit aan de touwknoopclub van Jan. 

 

Niets is mooier voor een hobbyist om een opdracht te krijgen voor iets met praktisch nut, dus het resultaat 

verheugd ieder. 

   Oude situatie met 

plastic stootwillen

             

Nieuwe situatie met 

touw gevlochten 

stootwillen 

 

De stammen 

liggen in de 

houtkolk om te 

wateren en na 

een paar jaar zijn 

de stammen klaar 

om gezaagd te 

worden. Met de molen worden de stammen eerst de sleephelling op 

getrokken. Dan is het aan de molenaars om zoveel mogelijk de schors 

van de stam te verwijderen. De schors zit vaak vol met zand, modder 

en mosseltjes en dat is slecht voor de zagen. Deels spoelen we dit eraf 

met water, maar het beste is om de schors eraf te schillen, met behulp 

van schilijzers. Dan komen er soms ook nog wel eens spijkers aan het 

licht… 

 

 

 

                    

         Siebolt en Marc verwijderen de schors van een iepenstam 

 

Op afbeeldingen uit het verleden van zaagmolens is het terrein bezaaid met gezaagd hout. Netjes gestapeld op 

latten om te drogen of “even” weggelegd om opgehaald te worden door klanten. Voor deze mix van chaos en 

netjes doen wij niet onder, dus zo wacht de kriskras stapel gezaagd wilgenhout op de molenmaker en de netjes 

opgelatte stapel beukenplanken op de gemeente De Fryske Marren. Dus ook twee foto’s van tegenstellingen. 

 

  Wilgenhout bestemd 

voor de molenmaker 

 

. 

 

 

 

  
  
              
Beukenhout bestemd 

voor de gemeente 
 



Het laatste plaatje is van de kast die Lourens heeft 

gemaakt. Hij staat te pronken en is in “vol” gebruik. 

 

Zo zie je maar weer dat verhalen met een plaatje meer 

zijn dan één en één is twee. 

 

 

 

 

 

 

     

          De eigengemaakte kast van Lourens 


