
Houtzaagmolen De Jager 

 
Actualiteiten 

Ook in oktober bleef het mooie weer de overhand hebben en 

konden we vaak rekenen op genoeg wind. Voor onze bezoekers 

kon het dus eigenlijk niet beter en we hebben dan ook nog de 

nodige gasten mogen ontvangen. De zaterdagen tijdens de 

herfstvakantie werden goed bezocht. Tijdens de Nachtkuier en 

Nacht van de nacht maakte de molen ook zijn rondjes en kregen 
we ook nog veel bezoek. Ver buiten het dorp was de molen 

draaiend te zien vanwege de aanwezige verlichting. Een prachtig 

gezicht, zo mochten we vaak horen. 

 

De foto met het zonlicht in de camera is van begin november. 

Toen werd een flinke beukenstam de helling opgetrokken. De 

meeste bootjes van de zeilschool zijn vertrokken en dus hebben 

we vrij spel voor wat betreft de aanvoer van boomstammen. 

 

Dezelfde 1e zaterdag van november werd al een beuk tot planken 

verzaagd. Altijd spannend hoe de planken eruitzien, maar de foto 

zegt genoeg: een plaatje. Van dat beukenhout – nadat het 
windgedroogd is – maakt Jan regelmatig brood- en snijplankjes 

voor de verkoop. Beukenhout is daar namelijk uiterst geschikt hout voor. ‘Gelukkig’ is het nu wat rustiger qua 

bezoek; dat zorgt ervoor dat we wat langer kunnen genieten van de voorraad van deze plankjes. Zomerdag 

vliegen ze namelijk als warme broodjes de deur uit. 

 

 
 

Herstel rietdek kap 

In het afgelopen voorjaar was er in het rietdek van de kap een gat ontstaan (in het achterwolf). Dit is grotendeels 

ontstaan doordat kauwtjes het riet eruit rukten om nesten te bouwen. Deze nesten werden dan uitgerekend ook 

nog in onze molen gebouwd. Om nattigheid in de kap te voorkomen is er tijdelijk een houten plaat opgelegd. In 

oktober is het rietdek gelukkig hersteld door een rietdekker en is er gaas aangebracht, zodat de herfst maar kan 

beginnen en de kauwtjes in het vervolg geen kans maken. Tijdens het herstelwerk is ook het overtollige mos van 

de kap verwijderd en het resultaat daarvan is duidelijk terug te zien op de foto’s. 

 

 



 
 

In memoriam 

Praktisch zo’n 40 jaar dat wij als molenaars 

op De Jager doende zijn, zijn Ria en Herman 

Deden onze buren geweest. Maar het begrip 

buren dekt bij lange na niet de band die onze 

relatie was. Vóór de betrokkenheid van de 

Woudsenders Marc, Siebolt en Arjan waren 

Ria en Herman vele jaren lokale ankerpunten 
van de molenaars om utens. Door de week 

openstelling van de molen, toezicht, 

ontvangst van goederen, etc. en zo dus 

onderdeel van de ploeg. 

 

Die praktische ondersteuning en onze 

wekelijkse contacten hebben geleid tot meer 

dan een burenrelatie. Er ontstond een 

gevoelsband, waarin lief en leed gedeeld 

werd en wordt. Door de kap van de molen 

naar het sterfhuis te plaatsen en de wieken in 
de rouwstand te zetten, schaarden wij ons in 

de grote blijken van deelneming door het 

dorp. Grote deelname aan condoleance, 

dienst en crematieplechtigheid, het luiden 

van de klok en beide molens in de rouw zijn 

een blijken van grote betrokkenheid. Wij 

hopen dat het mede een vertroosting en hulp 

biedt voor de nabestaanden bij het dragen van het verdriet door het verlies van Ria, deze lieve vrouw.  

 

De molenaars van De Jager 

Molen in de rouwstand 


