
Houtzaagmolen De Jager 

 
Uitdrukkingen m.b.t. molens 

Nog niet zo lang geleden waren de bedrijven nog niet verbannen naar industrieterreinen. Midden in de dorps- en 

stadsstraten bevonden zich de werkplaatsen van de smid, timmerman, stoelenmatter, paardenstallen en zelfs 

boerderijen. Molens staan nog steeds midden in ons dorp. 

 

Die ambachtslieden bracht hun vaktaal mee naar huis en de mensen 

begrepen dat en namen dat over. Ook uit de molenwereld zijn 

tientallen uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes in ons 

dagelijkse taalgebruik gekomen. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: “zwichten voor je argumenten”. Dit komt 

van het verkleinen van het zeiloppervlak bij aanwakkerende wind. 

Of: “iemand uit de nesten helpen”. Als de molen lang stil heeft 

gestaan, hebben de harde klossen (neuten) waarop de kap rust 

deukjes (nesten) gemaakt in de glijring van de kap. Dan moet iemand 

extra meehelpen om de molen op de wind te zetten (kruien). 

         Het zwichten met de zeilen. 

 

 
Koren op de molen, klap van de molen, ambtelijke molen, van dik hout zaagt men 

planken, aan de strijkstok blijven hangen; wie kent ze niet? Tot slot van dit 

taalkundig betoog vond Jan in een boekje over oude liedjes over ambachten er één 

over zaagmolenaars van rond 1800. Eén coupletje hieruit: 

 

Verloopt er dan weer eens een zaag, 

Za, dan een steekhoutje in handen, 

Dat zij dan tussen de zage doen, 

Dat zij het hout niet zage te schande! 

Of zij halen hun zagen wat uit, 

Zij zingen een deuntje tot besluit, 

Vrinden, luister: en hoort het aan, 

Hoe ’t met de zaagmolens moet gaan. 

 

         De neuten, waarop de kap rust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De steekhoutjes tussen de zagen. 

De mooie klussen 

Terug naar het heden. Als je moeder enthousiast riep: “wat heb je een mooi kastje gemaakt” dan antwoordde 

men: “ja, ma”, want men hield van elkaar. Maar als een timmerman zei: “it koe minder” was dat zo’n beetje het 

grootste compliment uit een Friese mond. Dan loop je wel naast je schoenen. Als mastenmakers en molenmakers 

hun stammen op onze molen laten verzagen, dan zijn we om dezelfde reden apetrots op dat vertrouwen van 

ambachtsmensen. Wij blijven daarom vol trots en blijmoedig met molentjes lopen op De Jager. 

 

Zo bracht molenmaker Johannes Kooistra onlangs een enorme eik. Met een lange kar werd deze tot aan de 

loswal gebracht, waarna de stam alleen nog maar even in het water gegooid hoefde te worden. Dat duurde 

zomaar een half uur, want de kar en kade moesten 

natuurlijk onbeschadigd blijven. En dat is gelukt. 

 



 
De lange, dikke eik van de molenmaker ligt klaar om bij  Een geweldige plons na het te water gooien. 

de loswal in het water gegooid te worden. Een filmpje hiervan is te vinden op onze 

Facebookpagina. 

 

De eikenstam van de molenmaker is qua dikte maar net te zagen. We kunnen namelijk tot een diameter van 1,10 

meter zagen. Dit heeft met de grote van het zaagraam te maken. Het komt ook voor de een stam te dik is en dan 

zijn er een aantal oplossingen. Eén daarvan is om de stam volledig, handmatig te kloven. Uiteraard met een 

aantal gereedschappen, maar het is vooral zweten. Een korte beukenstam was ruim 1,20 meter dik en paste dus 

niet door het grote zaagraam. Het kloven werd gezien als mooie uitdaging. 

 

Eerst is het zoeken naar een scheur aan de kopse kant, zodat er een begin kan worden gemaakt. Met ijzeren 

wiggen wordt de richting gemaakt en zodra de spleet alsmaar groter en groter wordt, kan er ook met houten 

wiggen worden gewerkt. Dit is op onderstaande foto te zien. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met houten en ijzeren wiggen werd de korte beuk gekloofd.    Na een uurtje was de stam doormidden en kon 1     

             helft de molen in worden getrokken. 

 

Bankjes en tafels 

Het maken van bankjes en tafels gaat ook gestaag door en levert veelal mooie resultaten op. Onderstaande foto’s 

bevestigen dat, al zeggen we het zelf. De eerste twee foto’s zijn gemaakt in Bakkerij Visser. Eén grote en twee 

kleine essen tafelbladen hebben we geleverd en twee planken voor op de bar. De verbouwing is in mei afgerond 

en wij als molenaars zijn maar wat blij met het resultaat. 

 



Foto gemaakt vanaf achter de bar bij Bakkerij Visser (nieuwe ruimte).   Vanaf de ingang van de aparte  

ruimte genomen. 

 

Ondertussen wordt er alweer gewerkt aan andere bestellingen. Lourens en Wybe zijn bezig met een grote ovalen 

tafel van essenhout (bijna klaar). Marc en Arjan houden zich bezig met het maken van vele kleine tafels en 

bankjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourens en Wybe verzagen de tafel tot een  De kleine variant van bankjes en tafels. 

mooie ovalen vorm. 

 

Molen geopend voor publiek? 

Inmiddels is bekend dat zeilschool Het Molenhuis deze zomer gelukkig los kan met haar zeilactiviteiten. De 

molen mag in principe vanaf 1 juni weer open, want wij vallen onder culturele instellingen. De molen alleen 

bezoeken op afspraak is voor ons echter niet te doen, dus we gaan kijken naar een praktische oplossing. We 

dienen in juli en augustus tevens rekening te houden met de zeilschool en dus is het nog geen uitgemaakte zaak 

dat de molen gewoon open kan op de zaterdagen. Houd daarvoor onze website en Facebookpagina in de gaten! 

 

Jan en Arjan 


