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3.03 Boktjasker, Wouterswoude, Friesland 

  

Inleiding 

De boktjasker is één van de twee types tjaskers. De andere is de paaltjasker 

die bij de verdieping aan de orde komt. De boktjasker in het museum staat 

met een bok op een (gedeeltelijk) rolplankier in de grond, waar de tjasker 

overheen gekruid kan worden om op de wind te worden gezet. Een tjasker 

hield vooral weilanden droog met een oppervlakte tot ongeveer 4 ha. 

Afhankelijk van de grootte van de tjasker en de te bemalen situatie kon dit ook 

meer zijn. Het zijn ook de kleinste windwatermolentjes. Vaak stond het 

betreffende weiland in de winter onder water en dan werd de tjasker 

gedemonteerd en opgeborgen tot het voorjaar. 

De meeste tjaskers kwamen voor in de veengebieden van Friesland, West 

Groningen en de kop van Overijssel. 

 

Vertelpunten 

- Weidemolentje, net als de aanbrengertjes Gouda en Langweer 

- Vooral drooghouden veen- of weidegebied 

- Normaal voor 3 à 4 ha 

- Helemaal van hout 

- Geen raderwerk. Wieken drijven direct de vijzel aan 

- Oudhollands gevlucht van 6,90 m 

- Geheel staat op een verrijdbare bok 

- Kruien door de bok over de kruibaan of het rolplankier te schuiven 

- Tonvijzel zit onderaan in de vijzelkom 

- Boven uitloop tonvijzel in afvoergoot 

- Remmen met vang op remwiel 

- Locatie ongunstig voor een goede windvang 

  



3.03 Boktjasker, Wouterswoude, Friesland     -----     Pagina 2 van 6 

Basisinformatie presentatie 

Deze tjasker uit ongeveer 1900 staat sinds 1928 in het museum. De 

verplaatsing en opbouw zijn mogelijk gemaakt doordat H.P. Smids uit 
Hardegarijp mede voor de financiering heeft gezorgd.  De moelen heeft tot 1995 

op de grote weide gestaan en daarna een poos in opslag. In 2002/2003 
teruggeplaatst op de huidige locatie op een voor molens overigens ongunstige 

plek i.v.m. de slechte windvang. Evenals de beide aanbrengertjes bij de 
scheepswerf en naast de boerderij Kloostergare uit Beerta, is dit een 

weidemolentje waarmee  echter met behulp van een vijzel in een ton (een 
tonmolen) het water kon worden opgewerkt. De opvoerhoogte was echter zeer 

beperkt. Overigens kon het opwerken van water door de molentjes ook gebruikt 
worden om land te bevloeien. 

De omgeving van Wouterswoude waar deze 

boktjasker stond bestond tot ca. 1900 uit 
laaggelegen waterrijke gebieden; de bemaling 

geschiedde dan door tjaskers of ander typen kleine 
watermolens. Deze tjasker bemaalde ca.10 ha 

ontgonnen rietland. Het unieke van deze tjasker is 
dat het de grootste van Nederland is (bron 

molendatabase.nl). De oorspronkelijke tjasker was in 
1953 geheel vergaan en is toen gereconstrueerd.  

 

Bouw en werking 

Tjaskers zijn tonmolens waarbij de vijzel in een 

ton bevestigd zit, waarvan de onderkant in de 

vijzelkom steekt die via een duiker verbonden is 

met de sloten in het te bemalen perceel en waar het water vandaan moet 

worden opgewerkt. De bovenkant van de ton loost het water in een 

ringkanaaltje om het verder te laten stromen. Het opgevoerde water stroomt 

via een houten goot buiten het dijkje om vandaar verder te stromen. 

Palen, ribben en schoren vormen de bok, waarop de molenas rust. Onder de 

bok bevinden zich rollen, die over een cirkelvormige zgn. kruibaan of het 

rolplankier voortbewogen kunnen worden (in het museum slechts een 

segment). Zo kan het molentje op elke windrichting gezet worden. Bij matige 

wind konden de wieken ‘belegd’ worden met houten borden of molenzeilen, 

maar ook wel aan elkaar genaaide jutezakken die goedkoper waren.  
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Kenmerkend voor deze molen is dat er verder geen tandwielen worden 

gebruikt. De wieken drijven met de as de 

vijzel en de ton direct aan. In de sloot tussen 

Staphorst en de poldermolen Noordlaren zit 

bij het bruggetje een demonstratie tonmolen. 

Als een draaiende tjasker stilgezet moet 

worden, wordt dat gedaan met de vang om 

het remwiel. De vang kun je vergelijken met 

een trommelrem van een fiets. Een dergelijk 

systeem zit ook de andere molentypes. 

De boktjasker heeft een gevlucht van 6,90 

meter en is oud Hollands gedekt. 

Verdieping 

Tot ca. 1930 werden tjaskers nog veel 

gebouwd en vooral gebruikt in Friesland, 

West-Groningen, Drenthe en Noordwest 

Overijssel (voor de laagstgelegen weilanden van 3 à 4 ha). In het veen 

werden ze soms gebruikt bij de grote delfputten van turfgraverijen. Ze waren 

goedkoper dan ‘spinnenkoppen’. De bouwtijd bedroeg ca. 3 weken.  

Paaltjasker 

Staat de boktjasker met de 

onderkant van de ton in een 

vijzelkom waar de tjasker ook 

scharniert, de paaltjasker staat 

op paal midden op een eilandje 

met de voet van de tjasker in 

een sloot met duiker om het 

eilandje heen. De paaltjasker 

wordt gekruid via die paal door 

de ton vanaf de buitenkant wat 

op te tillen en opzij te 

verplaatsen. Het opgewerkte 

water komt in een afvoergootje 

terecht waarvandaan het verder 

stroomt. 

De hiernaast afgebeelde molen is 

dwarsgetuigd, d.w.z. de roedes in het midden van de hekwerken. 

Linken 

- De tjasker powerpoint, molendatabase.nl, link 

- De tjasker, nl.wikipedia.org, link 

- Oudhollands gevlucht, link 

- Veel duidelijke foto’s, molendatabase.nl, link 

- Dijksma’s laatste tjasker, over het bouwen van, link 

Paaltjasker achter Jonenweg 27 Giethoorn, link 

https://1drv.ms/p/s!AllPl9U9SaSZg88CtGOWCUdTOKiE_A?e=0GaQbu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjasker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevlucht#Oudhollandse_tuigage
https://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=172
//0_nom/bestanden_extrainfo_locaties/3.03%20Tjasker_Dijksma%20laatste_BenM%201965-2.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jonen_Tjasker_1058.JPG
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Afbeeldingen 

Bouw van een boktjasker 
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Bovenaanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht. 

 

De bok met wieltje(s) op de  

zgn. kruibaan of het rolplankier. 

 

De ton met daarin de vijzel en  

daaronder de afvoergoot. 
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De boktjasker ter plekke. 

 

 


