
Houtzaagmolen De Jager 

 
September: een maand met weinig wind 

Soms heb je van die weken dat je doordeweeks bijna van de fiets waait, maar dat het zaterdags (voor ons gevoel) 

bladstil is. Dat is ons september ook een aantal keer overkomen, namelijk drie zaterdagen achter elkaar te weinig 

wind. Werken met de molen gaat pas vanaf windkracht 3. Is het minder dan dat, dan laten we de molen wel eens 

draaien ‘voor de prins’. Dan draaien enkel de wieken, maar wordt er alleen werk verzet door de handen uit de 

mouwen te steken. 

 

Het sjouwen van de gezaagde planken van de molen naar de droogschuur is één van de dingen welke regelmatig 

terugkeert. Verder worden er allerlei klusjes in en rond de molen uitgevoerd en worden meubels gemaakt. Dat 

laatste blijft maar doorgaan. Zeker als Lourens een tuinbank klaar heeft en buiten neerzet als showmodel, is het 

gewoon wachten op een nieuwe bestelling. Hij kan zich de komende maanden blijven vermaken in onze 

werkplaats, waar de machines nog steeds goed werken! 

 

Op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig foto’s van de verschillende werkzaamheden. 

 

De Julianaboom van Woudsend 

Op een bijna windstille zaterdag is het ook ideaal om de boot te pakken en 

boomstammen op te halen uit de houtkolk in de Noorder Ee. Hier liggen 

zeker nog 25 stammen te wateren. Bij de molen konden we wel weer een 

voorraadje gebruiken en deze is inmiddels aangevuld. Ook werd het 

balkengat bij de molen gevuld met een bijzondere boom: de gevelde 

Julianaboom uit Woudsend. Het bleek dat deze lindeboom niet meer veilig 

genoeg was en ons werd gevraagd of we hier iets mee konden. Dat is 

uiteraard het proberen waard! 

 

Na het omzagen bleek het middelste deel van de stam – voor zover we nu 

kunnen constateren – in prima staat. De boom is door de gemeente bij de 

loswal neergelegd (zie foto) en vanaf daar hebben wij de stam met de 

melkboot van Jan Bles naar de molen gesleept. We verwachten in de loop 

van oktober de stam te verzagen. Echter gaan we eerst nog in overleg wat 

we ervan kunnen maken. Wordt vervolgd. 

 

Molen werkt als baggermolen 

De eerste zaterdag van oktober waaide het eindelijk wel genoeg om de molen te laten doen waar deze het beste 

in is: namelijk het opslepen van zware stammen. Dat bleek een heel karwei. Allereerst de nodige bootjes van de 

zeilschool aan de kant en vervolgens de boom door alle bagger heen zien te sleuren. Met de kracht van de molen 

is dat uiteindelijk een eitje, maar de stam moet dan wel hardhandig worden gespoeld. Dit voorkomt dat de tanden 

van de zagen enorm slijten. 

 

Wat daarbij ook helpt is om de schors van 

de stam af te schillen. Hiervoor gebruiken 

we speciale schilijzers. Voor deze 

beukenstam – 4 meter lang en 80 cm 

diameter – was dat een hele klus. Maar 

dat hoort bij het leven van de molenaar. 

De volgende dorpskrant willen we graag 

meer vertellen over diverse 

gereedschappen welke we regelmatig 

gebruiken. 

 

Verder is iedereen van harte welkom om 

eens een kijkje te nemen op de molen. 

Elke zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur staan 

de deuren open. 

 

Arjan Reekers 


