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Het nieuwe jaar is goed begonnen met een zaterdag met een stevige wind. Het was wel waterig koud op 

2 januari, maar daar heeft De Jager geen last van - zeker na de uitgebreide smeerbeurt die Arjan in de laatste 

week van 2015 heeft gegeven. Een bijkomend prettig effect is, dat de molen nu praktisch geluidloos draait. 

Piepen en kraken lijkt wel romantisch, maar het is altijd een aanwijzing dat er ergens iets aan het verslijten is. 

 

De verlichting van de molen gedurende het feestdagenseizoen geeft niet alleen een vrolijk aanzicht aan het dorp, 

maar heeft ook nut voor de molenaars. Als ze zaterdag aan het einde van de middag successievelijk naar huis 

gaan, is het heel prettig dat er buiten licht voorhanden is bij het klampen (wegbergen) van de zeilen en de andere 

afsluitende maatregelen. 

Aan het einde van de middag, als het al donker is, werpt de tijd zijn schaduw vooruit, maar dat is niet erg want 

wij weten dat het de volgende dag weer licht wordt - met ongeveer een kans van 50% op een bruikbare 

maalwind. 

 

In tegenstelling tot “vroeger” is er tegenwoordig ook wel 

wat bruikbaar licht van de straatlantaarns, maar het is toch 

niet prettig in het duister over de stelling te lopen en de 

zeilen op te tast vast te knopen. Om het werk nog 

enigszins makkelijker te maken was het beschot op de 

molenromp tussen het met riet gedekte deel en de omloop 

wit geverfd. De witte kraag was/is er niet voor een 

vrolijker aanzicht, maar om bij avond- of nachtmalen 

zoveel mogelijk hemellicht naar de omloop te weerkaatsen 

en het zodoende veiliger te maken daar te lopen. Bij het 

groot onderhoud van een paar jaar geleden, is de situatie 

hersteld terwijl men bij de restauratie van 1975 

eenvoudigweg de teerkwast had gebruikt. 

 

 

De laatste weken is er op zaterdag steeds een 

werkzame wind (om dat af te kloppen is er 

voldoende ongeverfd eikenhout in de buurt). Dikke 

stammen zijn er ook voldoende, hoewel de 

wintervoorraad op de sleephelling bijna is 

weggewerkt. Het komt regelmatig voor dat de dikte 

van de stam in de buurt komt van de capaciteit van 

een zaagraam. Meestal treedt dat probleem op bij 

de eerste zaaggang in het grote raam, maar de 

eerste snede kan net zo goed in het middenraam 

worden gemaakt. De zaagruimte is altijd kleiner 

dan de hoogte van de raamopening: de ogen van de 

hangers en daaronder de duifjes (afstandsblokjes 

tussen de zagen) kunnen slechts tot de bovenkant van de stam zakken. Het balkje van de zaagpakketspanners 

neemt ook nog wat ruimte in beslag. Op de foto is de situatie op zijn meest ongunstig omdat we een halve stam 

zagen en het balkje net boven het hoogste punt van de stam op en neer beweegt. In dit geval bleef er na wat 

hakwerk aan de bobbel in de stam net een halve centimeter over... 

 

Veel zagen betekent ook dat er veel hout ligt te drogen in de loods. Lourens heeft dus aardig wat keuze om aan 

de wensen van klanten voor het unieke Jager-houtwerk. Zijn bestellijst houdt hem nu al nog wel bezig tot april! 

Dezer dagen is een lange, smalle beuken tafel in de maak. 

 



 

Tijdens de kerstmarkt was de molen ook open en in 

bedrijf. 

Naast het zaagwerk met de molen hadden Arjan, 

Mark en Jan nog activiteiten voor de bezoekers 

georganiseerd: zagen met handzagen en een 

trekzaag, slepen met het haalwerk en dikke spijkers 

slaan in een boomstomp. Het kleine hamertje was 

niet bedoeld om de deelnemers te plagen - er was 

ook een klauwhamer van normaal formaat 

beschikbaar. 

 

Ondanks het feit dat de molen zo’n beetje aan het 

einde van de looproute staat, werden er een 60-tal 

bezoekers geteld. Dat bewijst maar weer dat een 

draaiende molen altijd de aandacht trekt, vooral als 

hij in het licht staat. 


