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DEEL 2 
 ‘ DE ZAAG ’ deel 1 werd geschreven in 2012. 

In deel 2 wordt ‘ DE HANDZAAG ’ nader bekeken. 

 

DE ONDERWERPEN: 
 HANDZAGEN: uitvoering en gebruik van diverse handzagen. 

 HET ZAGEN: wat is hout eigenlijk en hoe kunnen we dit zagen? 

 DE AFKORTZAAG: vertanding, zetting, snijden. Vlijmscherp, maar wat is 

‘VLIJM’ nu eigenlijk? Strijken en zetten van de afkortzaag. 

 DE SCHULPZAAG: tandvorm en werking van de schulpzaag. 

 DE KRAANZAAG: de voorloper van- en de overgangsvorm naar de 

mechanische zaag van de houtzaagmolen. 
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HANDZAGEN 

Een metalen blad met scherpe tanden, voorzien van een handvat, of soms twee 

handvatten, opgespannen in een spanbeugel of in een houten frame.  

Een ogenschijnlijk simpel stuk gereedschap dat in vrijwel elke gereedschapskist of 

timmerschuur te vinden is. Onontbeerlijk om een stuk hout of plaatmateriaal in 

stukken te krijgen. 

Er bestaan enorm veel beroepen waarbij de houtzaag een belangrijke rol speelt. 

Hout zagen kan ook op heel veel manieren. Van het doorzagen van een boomstam, 

het zagen van planken, het zagen van meubels tot het figuurzagen van een stukje 

kinderspeelgoed. Voor al die mogelijkheden van houtbewerking werden geschikte 

zagen ontwikkeld. Daardoor zijn er behoorlijk wat verschillende vormen van 

handzagen ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Platform houtzaagmolens 

 

DE HANDZAAG Pagina 3 
 
 

 
Diverse handzagen.  
De bomenveller staat bovenaan de lijst van beroepen bij de verwerking van de boom 

tot timmerhout. De hakbijl werd al vrij snel vervangen door de trekzaag. (afb. boven) 

Was de boom geveld dan vertrok de stam naar de houtzagerij. Vóór 1600 werd er 

alleen met handkracht gezaagd. Uit die periode kennen we vooral de kraanzaag (afb. 

links) en de raamzaag (afb. onder) voor 

het tot planken en balken zagen van de 

stam. 

Het waren de kraan- en raamzaag waar 

Cornelis Cornelisz. van Uitgeest zijn 

zaagmolen mee ontwikkelde. 
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Met de trekzaag werd de stam 

afgekort. De spanzaag werd door 

de timmerman gebruikt voor het 

afkorten en schulpen van de nog 

kleinere delen. Maar ook een kleine 

raamzaag (afb. rechts onder) werd 

door de meubelmaker gebruikt.  

Zagen die hier niet of nauwelijks 

meer voorkomen. De timmerman 

maakt al eeuwen gebruik van de 

bekende handzaag.  

 

 

 

Voor het zagen van het fijnere werk 

zijn er de kapzaag, de toffelzaag, 

en de schrobzaag, en voor het hele 

fijne werk hebben we de 

figuurzaag. Er bestaat zelfs nog een fineerzaag. 

Hoewel er in de houtbewerking tegenwoordig ontzettend veel zaagwerk wordt 

verricht door de band- of lintzaag, de cirkelzaag en de 

decoupeerzaag, en in de bosbouw door de kettingzaag, 

zal de handzaag nooit verdwijnen. 
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trekzaag 

 
En al die handzagen hebben tanden en mits ze scherp worden gehouden zagen ze, 

of het nu langzaam moet of snel. Een boomstam gaat er moeiteloos mee om, en een 

mooie plank wordt door de vakman verwerkt tot meubelstuk. 

spanzaag 

 
De meeste mensen zullen, als ze een stuk hout moeten doorzagen, een zaag uit de 

gereedschapskist pakken en gewoon gaan zagen. Maar weten ze wel of ze de juiste 

zaag gebruiken? De juiste zaag moet vlot door het materiaal willen en ook netjes 

langs de afgeschreven lijn zagen. Een hakkende zaag die steeds van de werklijn 

afwijkt, levert slecht werk. Ook splinters zijn niet wenselijk en dienen vermeden te 

worden voor een net resultaat. Er zijn duidelijke verschillen tussen de afkortzaag en 

de schulpzaag. Verschillen die de zaagkwaliteit beïnvloeden.  

handzaag 

 
Als je een aantal verschillende zagen naast elkaar legt en ze goed bekijkt, zal je zien 

dat er nogal wat verschillen aan de tanden kunnen zitten. Verschillen in de tandvorm, 

de grootte, de tandafstand, de snijhoek en de zetting. Maar hoe werkt zo’n zaag nu 

eigenlijk? Wat doen die specifieke tanden nu eigenlijk met dat hout?  
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We gaan de zaag eens nader bekijken en pakken de handzaag, die we allemaal in 

huis hebben, als voorbeeld. 

 

 

HET ZAGEN 
 

Wat is hout eigenlijk? 
Hout is in principe een verzameling gerangschikte natuurlijke vezels. Deze vezels 

bepalen de structuur van het hout en vormen ook de zichtbare houtdraad en de 

houtnerf. Om die houtvezels efficiënt te kunnen verspanen bestaan er verschillende 

tanden voor de handzaag die als een serie messen of beitels de vezels in alle 

richtingen kunnen breken. Maar er zijn nog meer factoren die het zaagwerk kunnen 

beïnvloeden.  Droog hout en nat hout  zagen verschillend, maar ook de verschillende 

houtsoorten kennen verschillende hardheden. Voor eikenhout gelden andere 

spaanhoeken dan voor de zachte naaldhoutsoorten. 

 

Verspanen. 
Een scherpe steekbeitel levert een gladde snede in hout en levert houtspaanders. 

Afhankelijk van de snijhoek graaft de beitel zich in het hout. Een beitel moet daarom 

met de hand worden gestuurd om de hoeveelheid te verspanen hout te kunnen 

controleren.  

Een handschaaf bevat een schaafbeitel die zich ook ingraaft in het hout. De 

ingestelde diepte van de beitel die onder de zool uitsteekt bepaalt de dikte of 

hoeveelheid van het af te schaven hout. Een scherpe schaaf levert een perfect glad 

oppervlakte met houtkrullen als afval.  

De zaagtanden van de handzaag bewerken het hout door te snijden, steken, 

schrapen of te hakken en leveren uiteindelijk zaagsel.  

 

In welke richting kunnen we zagen? 
In de westerse wereld wordt de handzaag al eeuwenlang duwend voortbewogen. De 

tanden staan met de scherpe snijdende vlakken van ons af.  

Hout kan uiteraard in alle vezelrichtingen worden verzaagd. We kunnen zagen vanaf 

de kopse kant van het hout, zagen in de lengterichting van de vezels en zagen dwars 

op de vezels. Dit zijn de drie belangrijkste richtingen. 

 

Kops zagen. 
Het kops doorzagen van een stuk hout in de lengterichting wordt eigenlijk niet veel 

toegepast. Uiteraard zal de meubelmaker bij het zagen van een houtverbinding er 

niet aan ontkomen om vanaf de kopse kant te moeten zagen. De structuur van de 
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houtvezel toont zich hier van de hardste kant. De houtvezels worden steeds korter 

afgesneden. 

Het kops zagen is voor de zagerijen, die de stammen tot planken en balken 

verzagen, wel de gewoonste zaak van de wereld, alleen gebruiken die geen 

handzagen. De kraanzaag is even een ander verhaal, daarover later meer. 

 

Langs zagen of schulpen. 
Het in de lengterichting van de vezels zagen noemen we schulpen. Met lange halen 

worden de houtvezels afgescheurd. Deze manier van langs zagen gaat ook veel 

makkelijker dan het kops zagen. 

 

Dwars zagen of afkorten. 
Dwars op de vezels zagen noemen we afkorten. Een van de meest voorkomende 

handelingen van de timmerman die zijn hout tegenwoordig vrijwel altijd op maat krijgt 

geleverd en het alleen nog maar hoeft af te korten. De houtvezels worden dwars 

doorgesneden en afgebroken. 

 
Kops, langs en dwars. 
Voor het zagen in de voornoemde richtingen zijn ook verschillende zaagtanden 

ontwikkeld. Als je verschillende zagen naast elkaar legt en de tanden bestudeert dan 

zal je zien dat de tandvorm van die verschillende zagen wezenlijk van elkaar kunnen 

verschillen.  

Hieronder volgt een beschrijving van de tandvormen van de afkortzaag en de 

schulpzaag, hoe die tanden hun werk verrichten, en de benamingen van alle hoeken 

en vlakken van die verschillende zaagtanden en –bladen. 

En het belangrijkste: hoe we die tanden dienen te slijpen voor een optimaal resultaat. 
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DE AFKORTZAAG 
 

Aantal tanden. 
De afkortzaag is verkrijgbaar in diverse maten 

met verschillende vertandingen. Het aantal 

tanden wordt vermeld in ‘tanden per inch’. 

Afhankelijk van het gebruiksdoel zullen de 

zagen een grove, dan wel fijne vertanding 

hebben. De zagen zijn verkrijgbaar in 

afmetingen van 5 tot 16 tanden per inch waarbij 

de afmetingen van 7 tot 10 tanden per inch de 

meest gebruikelijke is.  

De tanden in het voorbeeld staan met een 

kwart inch afstand van elkaar. Ofwel: 

5 tanden per inch. Geteld over de tandpunten.  

 
Tandvlakken.  
De tandborst is het belangrijkste vlak 

van de zaagtand. De tandborst 

schraapt de houtvezels los van het 

werkstuk. De afgebroken vezel krult op 

en verzamelt zich in de tandholte en 

belandt tegen de tandhiel of tandrug 

van de tand ervoor. Als de zaagtanden 

het werkstuk verlaten vallen de 

houtvezels uit de tand. Het zaagsel.  

De tandholte is het diepste deel van de 

tandruimte. Bij het slijpen van de zaag bepaalt de kap van de driehoekvijl welke 

radius er blijft staan. Dat er een kleine ronding ontstaat, is bijna niet te vermijden. 

Hoe dieper de tandholte kan worden geslepen des te meer zaagsel kan er worden 

afgevoerd. 

 

Tandhoek. 
De tandhoek van een afkortzaag is 60°. Deze hoek is hetzelfde als de tandhoek van 

de schulpzaag. Het is niet toevallig dat alle driehoek zaagvijlen dezelfde hoeken 

hebben. De driehoekvijl slijpt gelijktijdig het snijvlak van de ene tand en de rug van 

de tand die ervoor staat.  

De tanden van de afkortzaag zijn voor de zaagslijper de lastigste van de twee types 

zaagtanden. Dit komt omdat er voor het afkorten van het hout  nogal wat eisen 

worden gesteld aan de kwaliteit van de snede. Er wordt uiteraard een mooi 
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zaagresultaat verwacht. De zaagvijl moet voor het verkrijgen van de vlijmscherpe 

tandpunten onder drie verschillende hoeken worden gebruikt. We nemen ze alle drie 

onder de loep. 

 

 Snijhoek of spaanhoek  
De snijhoek wordt bepaald vanuit de loodlijn haaks op de tandenrij. De zaagtanden in 

het voorbeeld hier rechts boven werken van rechts naar links. De snijhoek staat in de 

schets 15° terug ten opzichte van de loodlijn. Dus -15. De tandrug bedraagt hierdoor 

+45°. De meest gangbare snijhoek van de afkortzaag  is -15°. In het algemeen geldt: 

hoe steiler de hoek, hoe agressiever de zaag snijdt. Ook het aanzetten of starten van 

de zaagbeweging wordt dan moeilijker. De tanden van de handzaag zullen nooit 

zuiver in het lood, dus met een hoek van 0° worden uitgevoerd. Dit maakt het gebruik 

van deze handzaag praktisch onmogelijk. 

Alle hoeken tussen -12° en -15° zijn voor de afkortzaag goed. Het blijft een 

persoonlijke keuze welke hoek je kiest. In het begin zal je een hoek van -15° 

makkelijker vinden zagen. Als je zelf je zagen slijpt experimenteer dan gerust eens 

met een andere snijhoek tot je zelf vindt wat het lekkerst zaagt. De tandrug, in de 

schets hierboven staat onder een hoek van 45°. Samen met de snijhoek dus een 

hoek van 60°. In het voorbeeld bij het ‘aantal tanden per inch’ staat de tandrug of 

tandhiel onder een hoek van 48°.  

 

Vrijloophoek 
De vrijloophoek bepaalt de ruimte 

tussen de tandrug en de snijlijn. In 

de eerdere schets zou deze hoek 

dus 42° zijn. Het verschil tussen 

90° en 48°. 

Als de snijhoek 0° zou zijn blijft er 

een vrijloophoek over van 30°. 

De functie van de vrijloophoek is 

niet zo interessant. Hij ontstaat 

eenvoudig door de driehoekvijl die 
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de spaanhoek moet aanhouden van de achterliggende tand. 

Later in dit artikel bij de kraanzaag zal blijken dat de vrijloophoek en de spaanhoek 

anders worden toegepast.  

 

Vlijmscherp. 
 Het woord ‘VLIJM’ in het Engels ‘FLEAM’ 

kennen wij in het woord ‘vlijmscherp’.  Een 

‘Vlijm’ of ‘lancet’ was het middeleeuwse mes dat 

werd gebuikt bij het aderlaten. 

Vlijmscherp betekent dus messscherp. Als je op 

internet een afbeelding opzoekt onder Fleam 

wordt je overstelpt met antieke chirurgische 

gereedschappen met een vlijmscherpe tand. 

 

De zaagtand kent naast de schuinte van de snijhoek nog twee schuinten die het 

snijvlak van een tand positief beïnvloeden. Het correct vijlen van deze snijvlakken 

vormen een uitdaging voor de zagenvijler. De spaan, die door de snijhoek wordt 

losgesneden, zou, voor de tand uit, rechtdoor worden gedwongen. Als de tand een 

mespunt krijgt wordt de spaan ook opzij weggezet. Door de driehoekvijl onder een 

hoek naar voren te draaien 

en onder een hoek van 

onderaf te laten vijlen 

ontstaat de mes-tand. In de 

afbeelding hier rechts zie je 

dat de ideale hoek van de 

meshoek, tussen de 75° en 

80° ligt. Om deze hoek 

constant goed te houden is 

een malletje een prima 

hulpmiddel. 
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Arm of rijk geslepen tanden. 
De snijhoek van de afkortzaag is eerder bepaald op -12° tot -15°. De meshoek op 

75° tot 80°. 

Maar om een goed snijdende tandpunt te krijgen moet ook de schuinte van de vijl 

bepaald worden. De helling van de zaagvijl voor het bereiken van de snijpunt is het 

beste in een hoek van 20°. Hoe schuiner de hellinghoek wordt des te eerder worden 

de tanden bot. Maar een grotere hoek van 24° werkt wel een stuk beter in kwastvrij 

zachthout. (Rijk geslepen). Een kleinere hoek van 15° levert een langer scherpere 

zaag, maar levert ook een ruwer resultaat in het hout. (Arm geslepen.) Dus een 

‘arme zaag’ met een kleine hoek zal zwaarder zagen.  

Maar een zaag met fijne tanden, van bijv. 12 tanden per inch, zal wel moeilijker te 

vijlen zijn met een hoge hellinghoek. Dan volstaat toch een vijlstand van 15°. 

 

Strijken, slijpen. 
Voordat we verder gaan met de snijtanden van de afkortzaag eerst het strijken en 

zetten van de zaag.  

Voordat de tanden van de zaag gezet worden zullen ze eerst onder de rei moeten. 

Met de rei kan gecontroleerd worden of de tanden niet ongelijk van hoogte zijn. 

Vooruit staande tanden zullen het eerst hout weghalen waarna de lagere of 

ondiepere tanden daarna niets meer te doen hebben. De zaag levert zo geen zuiver 

werk. Strijken is niet altijd noodzakelijk. Als de zaag vrij ongeschonden uit de strijd is 

gekomen en alle tanden gelijkmatig bot zijn geworden, kan er direct gevijld worden. 

Is het strijken wel nodig dan heeft de slijper er een behoorlijke klus bij gekregen. 

Het strijken gebeurt met een brede zoete platte vijl. De tandpunten worden op gelijke 

hoogte gebracht door de vijl vlak en vooral haaks, met de tandrichting mee, over de 

tanden te strijken. Hiervoor bestaat een hulpmiddel in de vorm van het strijkblok. 

Als de tandpunten allemaal geraakt zijn is de zaag gestreken en kan er worden 

geslepen. 

 

Zetten. 
Als een goed geslepen zaag niet ‘gezet’ is, 

is de kans zeer groot dat het zaagblad gaat 

klemmen in de steeds dieper wordende 

zaagsnede. Om dit euvel te voorkomen 

worden de zaagtanden om en om verbogen 

tot net buiten de bladdikte. Het zetten van 

de zaag gaat het beste met een daarvoor 

geschikte zettang of zetijzer.  
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De snijvlakken van de 

te zetten tanden 

worden naar buiten 

’gezet’ De afbeelding 

rechts laat zien wat de 

zetting inhoudt. 

Om te kunnen 

begrijpen waarom de 

snijtand zo belangrijk 

is, dien je te weten 

wat die snijvlakken nu 

eigenlijk doen met het 

te verspanen hout  

 

Snijden.  
De tandpunten 

creëren een sleuf die 

iets wijder is dan het zaagblad. Dit om klemmen van het blad te voorkomen. De 

tanden van de afkortzaag beginnen met het kerven van twee voren aan beide zijden 

van het zaagblad. Als de snede dieper wordt snijden de snijvlakken van de tanden 

het resterende hout uit het midden van de kerven. Het resultaat is zaagsel dat wordt 

afgevoerd in de tandholtes van het zaagblad.  

 

Als een afkortzaag goed geslepen en gezet is moet er een naald in het ‘dal’ gelegd 

kunnen worden die tussen de messen door kan glijden. Zelfs een ‘arm’ geslepen 

zaag moet deze test volstaan.  
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DE SCHULPZAAG 
 

Hoe de schulptand snijdt. 

Schulptanden gedragen zich bij het 

snijden radicaal anders dan 

afkorttanden. Omdat ze vlak zijn op de 

rand gedragen ze zich als een set 

beitels die de vezels voor zich uit 

schrapen in plaats van ze te snijden. 

Als je het zaagsel van de schulpzaag 

goed bekijkt, dan lijkt het op kleine 

krullen van een schaaf. In de 

afbeelding kun je zien wat een enkele 

tand van de schulpzaag doet. Je kunt 

je voorstellen dat wanneer alle tanden 

samenwerken je razendsnel een plank 

in de lengte doorhaalt.  

 

 

De tandvorm van de schulpzaag. 
De tanden van de schulpzaag zijn de makkelijkste van de twee zaagtypes om te 

vijlen, omdat ze geen schuine snijvlakken hebben. De schulpzaag heeft gemiddeld 4 

tot 7 tanden per inch. en de kapzaag 8 tot 16. Hoewel deze zaag niet zo veel 

voorkomt is hij voor sommige doeleinden van onschatbare waarde. 

De tanden van de schulpzaag hebben net als die van de afkortzaag een perfecte 

hoek van 60°. Maar in tegenstelling tot de afkortzaag heeft de schulpzaag een veel 

steilere snijhoek, van 0° tot -8°.  

In het begin van de moderne handzaagproductie 

hadden alle schulpzagen een snijhoek van 0°. De 

handzagen met deze hoek (de tanden stonden 

dus loodrecht op de rand van de zaag) zaagden 

erg agressief maar wel snel. Het was ook een 

uitdaging om de eerste snede op de juiste plek te 

krijgen.  

In het begin van de 20ste eeuw begonnen de 

zagenmakers de zagen rustiger te laten lopen. 

Door de snijhoek van de schulpzaag te wijzigen 
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werd het maken van een zaagsnede in het begin van het werk voor iedereen 

gemakkelijker. 

Fabrikant Disston koos een hoek van -8° als beste compromis tussen makkelijk 

aanzetten van de zaagsnede en een agressieve dus vlotte snede. 

Omdat de tanden van de schulpzaag groter ( algemeen 5½ tand per Inch) en 

makkelijk te vijlen zijn is het aan te bevelen om zelf te experimenteren met een hoek 

die toch weer steiler is. Een hoek van -4° kan ook uitstekend werk verrichten. 

 

 

 

In de afbeeldingen links en rechts zijn de 

aanwezigheid en afwezigheid van de snijkanten 

ietwat overdreven aangetoond. (rijk geslepen). 

Links zien we de typerende vorm van kruislings 

geslepen tanden van de afkortzaag. 

Overduidelijk met de schuin geslepen punten.  

De afbeelding rechts toont de typische 

tandvorm van de schulpzaag. De Engelsen 

gebruiken het woord ‘rip teeth’  

Het snijvlak van elke schulptand is vlak aan de 

top, als een rij individuele beitels. Door het 

ontbreken van de schuine snijkanten zoals bij 

de afkortzaag is er ook geen “dal” aanwezig. 

 

 
 
Hier onder de zetting van de schulpzaag op een 

normale schaal weergegeven. 
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Van de handzaag naar de molenzaag. 

Met deze verzamelde kennis over de tandvormen van de diverse handzagen kunnen 

we verder naar de ontwikkeling en uitvoering van de tandvormen van de 

molenzagen. 

Maar voordat we overstappen naar de molenzaag hebben we nog een zaag die we 

eerst onder de loep moeten nemen. De handzaag die de basis legde van de 

mechanisering van het handzagen. 

DE KRAANZAAG 

 

Twee kraanzagen uit het Fries scheepvaart museum. 
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De kraanzaag op paltrokmolen Mijn Genoegen in Arnhem 

Detail van de tandvorm. 

 

De kraanzaag van en door Anton Sipman op papier gezet 

 

Een bladdikte van 2 mm. Een tandholte van 9 mm diep en een tandsteek van 18,7 

mm. Als afkortzaag geslepen en gezet. De snijhoek benadert de 0° stand. 

De tandhoek wordt ongeveer 80°. Het driehoek vijltje komt niet meer van pas. 

Deze tandvorm noemen we een papegaaienbektand.  De zaag had zeer 

waarschijnlijk scherpe tanden, maar door de tandpunt na de strijkbeurt niet terug te 

vijlen naar de tandholte maar onder een hele kleine vrijloophoek ontstond een tand 

die veel minder maar net voldoende ingreep en ook lang zo snel niet bot werd. 
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Een kraanzaag in de ontvangstruimte van de museummolen in Schermerhorn. 
 

 
 

 

Het gebruik van de kraanzaag 
De kraanzaag werd door twee man bediend. 

De kraanzaag werd door de bovenman opgetrokken en gestuurd langs de spatlijn. 

De kraanzaag werd door de onderman naar beneden getrokken. 

De kraanzaag werd verticaal bewogen en had dus een eigen valgewicht. 

 

Een goede handzaag zaagt zelf. 
Met de kraanzaag wordt de negatieve snijhoek van de handzaag verlaten. Omdat de 

kraanzaag niet horizontaal wordt bewogen moet de druk op de zaag nu met de hand 

worden overgebracht op de kopse kant van de stam. Want een zager moet weten dat 

een goede scherpe zaag zelf zaagt. Druk uitoefenen naar beneden op het blad hoeft 

vrijwel niet. Voor de kraanzaag gaat dit helaas niet op. Een lastige klus voor de twee 

zagers. Door de snijhoek iets positiever te slijpen grijpen de tanden vanzelf in het 

kopse hout.  Met een rollende beweging wordt de zaag door de stam geleid. Sipman 

zette en beschreef ook deze beweging op papier. (bij afb. 5) 
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De tandvorm van de kraanzaag heeft niet veel meer van doen met de handzagen. 
De driehoek vijl blijft in de gereedschapskist en een platte- of molenvijl wordt 
gebruikt. Om de standtijd van de zaagtand te verlengen werd de vrijloophoek 
gewijzigd. Over het eerste stukje van de tand werd de vrijloophoek ongeveer op 5° 
gesteld, waarna de tandrug als normaal naar de tandholte werd gevijld. De  snijhoek 
van de kraanzaag ligt ergens tussen 0° en + 5° waardoor de eigenlijke tandhoek op 
80° tot 85° wordt geslepen. 20° meer dan de hoeken van de handzaag. 

De kraanzaag en de latere molenzagen worden vrijwel altijd geslepen volgens de 
basisprincipes van de afkortzaag. Het doortrekken van de kopse vezels is een zware 
taak voor de tanden. Door het voorsnijden en schuin wegzetten van de kopse 
houtvezels wordt een betere zaagsnede verkregen. 

 

Bovenstaande tekst is verzameld en geschreven door: 

Jos van Schooten. 

Sommige delen van de tekst en afbeeldingen zijn afkomstig van het internet en 
vertaald uit het Engels. De overige foto’s komen uit de privécollectie. 
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