
Over houtzaagmolen De Jager (kopij mei 2014) 

 

Eind april en begin mei hebben zoveel bijzondere dagen dat 

het gewone molenwerk er enigszins ontregeld raakt. Dan zul je 

altijd zien dat een rijtje zaterdagen met weinig wind de 

gewone gang van zaken nog meer verlamt. Op de feestdagen 

was te merken dat het watersportseizoen op gang begint te 

komen. Buiten de vaste bijzondere dagen om kunnen er 

ongewone dagen zijn die zich voordoen buiten de jaarkalender 

om. Gebeurtenissen in de familie van de molenaar zijn niet 

gepland maar worden volgens traditie wel vanuit de molen aan 

de buitenwereld gemeld met een speciale stand van het 

wiekenkruis. Op 11 april konden we voldoen aan het verzoek 

van naasten van de familie Nauta om de molen in de 

rouwstand te zetten ter gelegenheid van de begrafenis van 

Piebe Feenstra. Kinderen waren nog maar een paar weken 

daarvoor naar De Jager gekomen om foto’s te maken om zijn 

herinneringen te verbinden met het heden in de molen. 

 

Op 4 mei heeft de nationale driekleur halfstok gehangen; ook 

een vaste gewoonte op een van de meest markante punten in 

Woudsend. De zaterdag daarna is het Nationale Molendag, 

meestal het begin van een reeks provinciale en regionale 

molendagen die doorloopt tot na de zomervakantie. Van een 

bus vol bezoekers is de komst al aangekondigd. 

 

 

In de werkplaats heeft Lourens de grote tafel voltooid. Het 

blad is zo breed dat het moest worden samengelijmd met 

een losse veer tussen planken met twee groeven. Het blad 

lijkt rond op de foto maar het is een ellips die is getekend 

volgens de tuinmanmethode. Dat gaat met twee vaste 

punten met een touwtje ertussen. Door een potlood langs 

het strak gehouden touw te trekken ontstaat de gewenste 

vorm. Het voetstuk is in elkaar gestoken als een chinese 

puzzel. 

 

 

 

De gebroken haak van het haalwerk van het middenraam is door Freek elektrisch gelast. Eerst was er een 

X-vormige ruimte geslepen om het breukvlak dat daarna is volgelast. De hefboom die de haak bedient is aan de 

onderzijde versterkt met een U-profiel. 

 



 

De dikste populier die op de helling was geparkeerd is door het wegzagen van twee wankanten wat 

handelbaarder gemaakt. Na het terughalen en kwartslag verdraaien gaan de andere twee kanten eraf zodat het 

resterende vierkante blok klein genoeg is om ook in het hart zagen te kunnen bijspannen. 

 

De volgende dikke stam op de helling is een abeel. Dat is familie van een populier, maar als je hem zo bekijkt 

lijkt het door de tamelijk gladde bast meer op een berk. Eigenlijk lag hij verkeerdom op de helling, maar er was 

genoeg ruimte op de zaagvloer om de top naar de middenslee te draaien. Ook deze stam kon maar net door het 

zaagraam. Hij ligt nu met de kromming in het topstuk naar links gedraaid zodat de linkerwankant met één zaag 

aan de Ee-kant van het raam weggezaagd kan worden. 

 


