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Houtzaagmolens te Kampen

door Gerrit Keunen

De molen, ons nationale monument bij uitstek en de hightech van voor-
heen, is een erkend cultuurhistorisch monument, waarvan toeristisch 
bezien de mogelijkheden maar weinig benut worden. Een werkende 
windmolen is een grote toeristische attractie, een monument van bedrijf 
en techniek. Een machine, gebaseerd op relatief eenvoudige technische 
principes, die eeuwenlang in feite ongewijzigd bleven. Een levend muse-
um ook, met een voor iedereen begrijpbare techniek. De molen, door de 
ANWB ooit getypeerd als ‘het Pandabeertje van de Nederlandse architec-
tuur’, is nooit op de tekentafel ontstaan. In feite was het machinebouw 
in hout, wat werktuigen creëerde die eeuwenlang van vitaal belang wa-
ren voor het voortbestaan van de samenleving, bijvoorbeeld door het be-
woonbaar houden van het polderland en het produceren van meel voor 
de voedselvoorziening. Zonder de windmolen had West-Nederland niet 
meer bestaan en had iedereen ten oosten van Amersfoort gewoond. Die 
immense betekenis in het verleden is maar weinig bekend.
In het verlengde daarvan is de uitvinding van de windhoutzaagmolen 
rond 1600 voor ons land van zeer grote betekenis geweest. Hierdoor ver-
dween het moeizame handzagen en werd er een sterke vergroting van 
de productie bereikt; een indrukwekkende technische en economische 
innovatie.
In Kampen zijn er voor zover bekend, drie zaagmolens geweest. Hieronder 
zal eerst nader ingegaan worden op het fenomeen zaagmolens. Daarna 
zullen de drie Kamper molens De Suzanna, de molen van de firma Swart 
en molen De Eendracht worden besproken. De laatstgenoemde stond 
even ten zuiden van de stad aan de IJssel. Hij werd eind 1904 of begin 1905 
afgebroken en begon in Klazienaveen een tweede leven als korenmolen. 
Dat was maar voor kort, want hij verbrandde in 1941. Van deze molen 
is dusdanig veel bekend, dat het bouwen van een replica overwogen zou 
kunnen worden.
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Zaagmolens, houtzagerij en ambachtelijk houtzagen
Het op de gewenste maat brengen van door de mens benodigd hout is heel 
lang een moeizaam gebeuren geweest. Uiteindelijk kwam het gebruik van 
metalen zagen in een zaagraam tot ontwikkeling. De eenvoudigste vorm 
daarvan was de handzaag. Houtzagen was eeuwenlang dan ook zware licha-
melijke arbeid met daaraan verbonden een beperkte capaciteit. Begin 17de 
eeuw brak de windhoutzagerij door en daar viel niet meer tegen te concur-
reren. In 1592/1593 werd door Cornelis Corneliszoon te Uitgeest, een dorp 
even ten noorden van de Zaanstreek, het principe van de windhoutzaagmo-
len uitgevonden. Deze kon werken met een raam vol zagen en bij voldoende 
wind met meerdere ramen tegelijk. Cruciaal in deze vinding was de toe-
passing van het principe van de krukas. Een as met daarin bochten waar-
mee een ronddraaiende beweging in een heen- en weergaande beweging 
kon worden omgezet. Voor de houtzagerij dus ten behoeve van het zagen. 

Deze ansichtkaart werd afgestempeld op 27 september 
1907 en laat molen De Eendracht (die overigens toen al weg 
was) zien van over het balkengat. Nog te zagen hout ligt in 
het water en al deels op de sleephelling. Rond de molen zijn 
inmiddels de nodige loodsen verschenen.

Het zagen van een boomstam met menskracht en slechts 
één zaag in het ‘zaagraam’. Aquareltekening van Hendrick 
Avercamp (15851634). Foto: RKD.
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Vermoedelijk ligt de uitvinding van de krukas wel eerder in de geschiedenis, 
maar hier werd hij voor zover bekend in ons land voor het eerst ten behoeve 
van een belangrijke industriële activiteit toegepast. Deze uitvinding leidde 
tot een industriële revolutie. De zaagcapaciteit ging nu immers met een 
grote sprong vooruit en versterkte de concurrentiepositie. Daarnaast werd 
het werk veel humaner. De molen deed nu het zware werk en de houtzager 
werd de man die een grote machine vakkundig moest bedienen. 
De windhoutzaagmolens hebben een grote bijdrage geleverd aan de econo-
mische groei in de Gouden Eeuw (bouw, export, hout). Ze stimuleerden in 
sterke mate de opkomst van de scheepsbouw en die op haar beurt weer die 
van toeleveringsbedrijven zoals touwslagerijen en zeildoekweverijen. Gro-
te concentraties houtzaagmolens ontstonden al spoedig in de Zaanstreek 
en bij Amsterdam en Dordrecht. Vóór 1627 werd in Amsterdam vrijwel al-
leen met handkracht gezaagd. Concurrentie van windzaagmolens uit onder 
meer de Zaanstreek leidde in Amsterdam in 1630 tot de stichting van een 
compagnie voor het oprichten van houtzaagmolens. Vanwege beperkende 
bepalingen had Amsterdam nog niet één houtzaagmolen terwijl er in de 
vrije Zaanstreek al zo’n 53 windhoutzaagmolens in bedrijf waren. 
Er waren twee typen zaagmolens, de paltrok en de bovenkruier. Bij een 
paltrokmolen draait het gehele molenlichaam, compleet met beide aange-
bouwde luifels, om een centrale spil, om zo op de wind gezet te kunnen 
worden. Dit type heeft slechts een kleine stelling om de wieken te kunnen 
bedienen. Bij een bovenkruier draait, zoals de naam al zegt, alleen het bo-
vendeel, de kap met wieken met de wind mee. De eersten werden in het 
algemeen gebruikt voor het wat ‘lichtere’ werk, de laatsten meer voor het 
‘zware’ werk.
In de jaren 1850-1861 is er in de Zaanstreek nog een handvol nieuwe molens 
van dit type gebouwd. De opkomst van de stoomhoutzagerij en een toene-
mende invoer uit de productielanden van reeds gezaagd hout ontnamen 
uiteindelijk de Zaanse windhoutzaagmolens hun bestaansrecht. De laatste 
twee bovenkruiers werden in 1942 gesloopt. En op den duur gold dat voor 
bijna alle kleine zagerijen. Het werd meer handel dan zagen. Zelfs lande-
lijk gezien is er van de windhoutzagerij maar weinig overgebleven. In totaal 
zijn er nog slechts dertien complete zaagmolens, waaronder vijf paltrokken. 
Twee van deze molens staan in Zaandam, maar bovenkruier-houtzaagmo-
lens waren er in Noord-Holland tot voor kort helemaal niet meer. De laatste 
in deze provincie, de prachtig gelegen molen te Monnickendam, verbrandde 
in 1961.
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Doorsnede van de nog bestaande Bolwerksmolen te Deventer, die een goed beeld geeft van de constructie en inrichting van 
een zaagmolen. De uit zwaar balkhout vervaardigde rompconstructie bestaat in feite uit twee delen: een vierkante, op zwaar 
metselwerk geplaatste onderbouw, met daarop het achtkant met de draaibare kap.
De rondgaande stelling maakt het mogelijk kap en wieken met de staart op de wind te zetten en de zeilen op de wieken te leg
gen. Via een korte spil boven in de molen wordt de krukas in beweging gebracht die de draaiende beweging omzet in een op en 
neergaande beweging. Tekening uit een publicatie van de Stichting Bolwerksmolen/Vereniging Vrienden van de Bolwerksmolen.
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Een houtzaagmolen was vroeger zelden een op zichzelf staand object en als 
regel gelegen aan behoorlijk vaarwater. Daarnaast was op enigerlei wijze 
ook altijd wel een ‘balkengat’ aanwezig: een haventje waarin de voorraad 
hout, bestaande uit onbewerkte boomstammen, lag te drijven. Het was in 
zekere zin een opslagterrein, waar het te zagen hout tevens kon ‘wateren’. 
Sappen in de stammen werden zo min of meer uitgespoeld, wat de kwaliteit 
van het hout ten goede kwam. Vanuit het balkengat werden de stammen 
naar de molen ‘gevaren’, waarna ze op windkracht via de sleephelling naar 
binnen werden gehaald. Daar werd de stam op een zaagslee gelegd en lang-
zaam door het heen- en weergaande zaagraam getrokken. De zo in planken 
of balken gezaagde stam werd aan het andere eind van de molen weer naar 
buiten gebracht. Het zaagsel werd onder de molen in het zaagselkot opge-
vangen. Het gezaagde hout werd in houtloodsen op het terrein opgeslagen, 
zodanig dat het goed aan de wind kon drogen. Het is belangrijk dat hout 
droog is, want dat voorkomt krimpnaden en scheuren als het eenmaal is 
verwerkt. De droogschuren hadden een open karakter om de ventilatie opti-
maal te laten zijn. Ze waren als regel eenvoudig van constructie en vrij laag: 
karakteristieke objecten die zeer wel pasten bij een zaagmolen. Soms ook 
waren er op het terrein woninkjes voor de arbeiders die op de molen werk-
ten en ook wel eens een ‘hut’, een soort schaftkeet waar het personeel even 
kon verblijven/verpozen. De woning van de eigenaar van zo’n bedrijf werd 
ook wel op het terrein aangetroffen. Een houtzaagmolen was dus veelal een 
dominant deel van een klein complex van gebouwen.

Molens in Kampen
Over de vroegste geschiedenis van windmolens in of bij Kampen is nog wei-
nig bekend. Heel algemeen kan gezegd worden dat de windkorenmolen al 
in de jaren 1300-1350 en al iets eerder in ons land geen onbekende meer 
was. In de rekeningen van de Graven van Holland (1308-1346) worden er al 
een aantal genoemd, molens die werden verpacht. Zo had het toen nog klei-
ne Amsterdam er in die tijd al drie.
Zichtbare aanwezigheid in Kampen blijkt in ieder geval uit de kaart van 
Jacob van Deventer van circa 1560. Daarop zijn vijf windmolens aangege-
ven die buiten de stedelijke ommuring stonden, min of meer in het vrije 
veld. Op de kaart van P. Utenwael (1598) zijn in ieder geval al drie molens te 
zien, twee buiten in het open veld en één die duidelijk op een eigen locatie 
binnen de stad is gesitueerd. Dat buiten de ommuring staan was vroeger 
bij meer steden het geval. Latere veranderingen in verdedigingsstelsels, de 
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Plattegrond van Kampen met daarop bij benadering aangegeven de locaties waarop ooit windmolens hebben gestaan. Duidelijk 
is te zien dat er aan de noord en zuidkant een concentratie is geweest. Mogelijk is het beeld niet helemaal volledig. 
Zaagmolen De Eendracht stond tot 1904/05 op locatie E1, vlakbij waar nu molen D’ Olde Zwarver staat. Hij zou herbouwd 
kunnen worden op de Koggewerf (locatie E2), waar ook ooit een molen heeft gestaan. Daar vlakbij stond de in 1890 afgebrande 
zaagmolen van Swart (S) en de in 1920 verbrande molen van Van Raalte (R). Aan de overkant, ten noorden van de IJsselbrug, lag 
molen De Susanne (Su). Afbeelding: Opentopo.nl
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aanleg van de wallen en bolwerken, maakten het mogelijk om molens op de 
wallen en binnen de steden te brengen. Dat is ook in Kampen al enigszins 
te zien. Zo staan er op de kaart van J. Blaeu van 1649/1660 bij de haven aan 
de noordkant van de stad twee molens op de wal en nog twee erbuiten. De 
kaart is nogal begrensd, zodat onzeker is of er nog molens buiten beeld 
zijn gebleven. Samenvattend kan gesteld worden dat de bouw van molens te 
Kampen zich concentreerde aan de noord- en zuidkant van de stad, dus na-
bij de Hagenpoort en Brunnepe en buiten de Venepoort langs de IJsseldijk. 
Er zijn in ieder geval achttien vroegere locaties geteld waarop - overigens 
niet gelijktijdig - een molen heeft gestaan. Het grootste aantal stond er in de 
periode 1850-1870. Van alle molens die de stad gekend heeft, is er nog één 
over, de verplaatste korenmolen D’ Olde Zwarver. Om het verdwijnen van 
de laatste Kamper molen te voorkomen werd hij in 1952 naar de huidige 
standplaats overgebracht, dicht bij de plek waar zo’n halve eeuw eerder nog 
zaagmolen De Eendracht stond. Een dergelijk besef van een molen als be-
langrijk erfgoed was in die tijd zeker niet algemeen. Er zijn zelfs in de jaren 
vijftig nog veel molens gesloopt. Pas in 1961 kwam er een Monumentenwet. 
De laatste molen van Kampen is niet alleen bewaard gebleven, maar door 
toedoen van vakbekwame vrijwilligers weer met enige regelmaat in bedrijf 
te zien. Dat was ten tijde van de verplaatsing niet te voorzien.

Houtzaagmolens in Kampen
Voor de komst van de houtzaagmolen werd ook in Kampen hout met de 
hand gezaagd. Dat blijkt al uit het feit dat in de stadsommuring de Hout-
zagerspoort was, aan de IJsselkade aan het eind van de Houtzagerssteeg. 
Het moeten die mannen zijn geweest die het hout voor de koggen hebben 
gezaagd. Veel later verscheen de windhoutzaagmolen om het zware werk 
over te nemen. Voor zover thans bekend heeft Kampen drie houtzaagmolens 
gekend, die hierna besproken zullen worden: 
1. Molen De Suzanna (circa 1775-1869) 
2. Molen De Eendragt/Eendracht (circa 1796-1904/05) 
3. Molen van de firma Swart (1845-1890) 

Houtzaagmolen De Suzanna 
Deze molen stond tot in 1869 tegenover de stad Kampen, aan de overzijde 
van de IJssel, nabij de toegang tot de brug. Hij was daar een tweede leven 
begonnen, want hij was afkomstig uit de Zaanstreek. De molen Suzanna 
was waarschijnlijk in Zaandam West gebouwd in 1696, want op 8 december 
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van dat jaar werd hij voor 1.800 gulden verzekerd. Het was een zeskante 
bovenkruier, die daar bekend stond als De Gerard van Velsen. Niet ver van 
deze molen was vier jaar eerder door dezelfde eigenaar zaagmolen De Graaf 
Floris gebouwd. De economische malaise in de Zaanse houtzagerij na 1733, 
waarbij het aantal zaagmolens tussen 1731 en 1790 terugliep van 238 tot 
circa 110, was er wellicht de oorzaak van dat de molen op 13 mei 1775 werd 
verkocht aan Casper Christian Sterk uit Kampen. Het lege Zaanse erf werd 
anderhalf jaar later verkocht.
Koper Sterk had samen met een compagnon in Kampen al op 15 december 
1774 van het gemeentebestuur octrooi gekregen ‘tot het oprigten en drijven 
van een houtzaagmolen’. De tegenover Kampen nabij de IJssel gebouwde 
molen kreeg de naam De Suzanna, naar de op 17 december 1775 geboren 
dochter van Casper Sterk en diens vrouw, Theodora van Heemskerk. Casper 
Sterk was op dat moment enig eigenaar, maar verkocht de molen op 28 april 
1796 aan achterneef Nicolaas van Berkum Bijsterbos. 
Nog geen drie maanden later gaf deze het stadsbestuur te kennen aan de 
zuidkant van de stad buiten de Venepoort nog een tweede zaagmolen te 
willen bouwen. Daarvoor werd vergunning gegeven en deze molen kreeg de 
naam De Eendragt. 
Nicolaas van Berkum Bijsterbos werd een betekenisvol ondernemer en te-
vens statenlid voor de provincie Overijssel. Na zijn overlijden op 13 decem-

Een molenpanorama aan de zuidkant van Kampen. Aquarel van J.J. Fels (18161883). Collectie: SNS Historisch Centrum/Frans 
Walkatearchief. De molen op de voorgrond is de standerdkorenmolen De Haan. Met de Bovenkerk als achtergrond staat de 
achtkante molen van de polder Broek en Maten. De molen rechts daarvan moet de in 1843 gebouwde molen bij de Bovenhaven 
zijn. Pal aan de IJssel staat vermoedelijk de (eerste) molen van Reinders van 1842 en rechts in de verte is houtzaagmolen 
De Suzanna te zien. Molen De Eendragt stond links net buiten beeld en is door Fels niet afgebeeld.
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ber 1851 werd de molen eigendom van schoonzoon B.P.G. v an Diggelen, 
ingenieur van Rijkswaterstaat, die woonde te Zwolle. Waarschijnlijk werd 
het bedrijf nadien geleid door een neef van diens vrouw, Nicolaas van Ber-
kum Bijsterbos jr. Deze overleed begin 1869 en dat betekende vermoedelijk 
(mede) het einde van het bedrijf. De molen, die inmiddels op naam stond 
van de weduwe Van Diggelen, werd in datzelfde jaar afgebroken. Bij het ka-
daster stond vanaf 1870 alleen nog een leeg molenerf vermeld.
De Suzanna was - voor zover thans bekend - de eerste zaagmolen in Kampen 
en daarbij ook nog de eerste die verdween. Slechts een restant van de ingang 
vanaf de IJssel van het balkengat is nog in de uiterwaarden herkenbaar.

De houtzaagmolen van de firma Swart (1845 – 1890)
Voor zover thans bekend, begint de geschiedenis van deze molen in 1845. 
Op de kaart van Kampen en omgeving van 1818 staat in ieder geval geen 
molen aangegeven op de locatie van de firma Swart. Dat correspondeert 
met de opgave van twee zaagmolens in de ‘Gemeente-opgave der Fabrieken 
en Werkwinkels per 31 december 1819’. Dat waren de molens De Suzanna en 
De Eendragt. Kort daarvoor, op 1 augustus 1843 werd in Alkmaar voor 2.235 
gulden verkocht de bovenkruierhoutzaagmolen De Strooijonker, een molen 

Een traditioneel houten zeilschip op de IJssel bij Kampen met op de oever de houtzaagmolen De Suzanna. Geheel rechts is nog 
net een deel van de schans voor de IJsselbrug zichtbaar; daarachter de dorpskerk van IJsselmuiden. Aquarel door J. Schinkel in 
de periode 18001850 (?). Collectie: Stadsarchief Kampen.
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die al in 1758 bestond. Op 20 april van dat jaar kreeg zijn eigenaar in Alkmaar 
vergunning om in diens nabijheid te plaatsen de uit de Zaan over te brengen 
paltrokhoutzaagmolen De Kieft. Deze laatste zou in 1803 nog eens verhuizen 
naar Oudkarspel. Molen De Strooijonker werd gekocht door H. Zachijs en in 
het begin van 1845 naar Kampen overgebracht. Zijn bestaan was daar maar 
kortstondig, want in de morgen van 25 augustus 1848 brandde hij door blik-
seminslag af. Ter plaatse werd weer een zaagmolen gebouwd, misschien een 
nieuwe of weer een van elders.
Het bedrijf dat zich hier had ontwikkeld ging met de tijd mee, want in april 
1864 is er sprake van de ‘onlangs opgerichte stoomzagerij van W.J. Swart’. 
Het jaar ervoor had Swart, zoals is te lezen in het gemeenteverslag over 
1863, vergunning gekregen voor ‘de daarstelling van een kapitale stoom-
houtzaagmolen van 25 paardenkrachten, hetgeen van veel belang voor onze 
gemeente mag worden geacht’. Ook als er geen wind was kon er nu gezaagd 
worden. Stoom was aan zijn opmars begonnen, niet alleen bij het spoor, 
maar ook voor polderbemaling en industriële activiteiten. De stoomzagerij 

Twee tekeningen van de 
houtzaagmolen De Suzan
na, gemaakt door J.J. Fels 
(18161883); boven gezien 
vanuit het noordwesten, 
met rechts de brug over de 
IJssel en op de achtergrond 
de Bovenkerk, onder gezien 
vanaf de IJsselbrug.
Op basis van de tekeningen 
kunnen we aannemen 
dat de sleephelling en 
het balkengat zich aan de 
noordzijde van de molen 
bevonden. Collectie: SNS 
Historisch Centrum/Frans 
Walkatearchief.

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   296 27-06-19   15:20



297

in Kampen was niet de enige in de regio, want in maart 1864 had ook de 
firma Eindhoven en Zoon in Zwolle al een stoomzaagmolen. 
De windmolen was echter als energiebron in die jaren nog zeker niet he-
lemaal op zijn retour. Wind was altijd nog gratis en stoom niet goedkoop. 
Er kwam dus na de brand in 1848 weer een windhoutzaagmolen terug. 
Ook hiervan is nog niet bekend of het een nieuwe molen was of een die 
inmiddels elders door ‘verstoming’ of anderszins overbodig was geworden. 
De nieuwe molen was ook geen lang leven beschoren, want in de vroege 
morgen van 19 augustus 1890 brandde ook hij door blikseminslag af. Deze 
brand was niet het enige ‘bewijs’ dat het een fabeltje is dat de bliksem niet 
tweemaal op dezelfde plaats zou inslaan. Tot een herbouw kwam het nu 
niet meer. Behalve de stoom als exponent van de nieuwe tijd waren er wel-
licht nog andere overwegingen. De tijd voor kleine lokale zagerijactiviteiten 
was waarschijnlijk min of meer ten einde. Molen De Suzanna was in 1869 al 
afgebroken, en zo bleef molen De Eendracht buiten de Venepoort als enige 
windhoutzaagmolen uiteindelijk over, maar niet voor lang.

De zaagmolen van de firma Swart, die even ten noorden van de stad nabij de IJssel stond. De fotograaf stond iets noordelijk 
van de molen, zodat de kijkrichting ongeveer zuidoost is, richting de stad. Nabij de molen zijn twee schoorstenen zichtbaar in 
vierkante uitvoering, een wat oudere bouwwijze. De hoogste is waarschijnlijk van de naastgelegen stoomzagerij.
Collectie: SNS Historisch Centrum/Frans Walkatearchief.
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Fragmenten van briefhoof
den van twee rekeningen 
van de firma die de veran
dering in het bedrijf tonen. 
Links een detail van een in 
1861 verzonden factuur, 
die de eerste molen laat 
zien, een paltrok; rechts een 
detail van een factuur van 
1885 met daarop de nieuwe 
achtkantmolen. Collectie: 
Stadsarchief Kampen.

Uitsneden van kadastrale kaarten uit respectievelijk 1832 (heruitgave; links) en van omstreeks 1900 (bewerkt; rechts), met 
centraal de molen De Eendracht en rechts de IJssel. Op de uitsnede uit 1832 zien we nog de paltrokmolen De Eendracht (nr. 7) 
op zijn kleine schiereiland, voor de aanvoer van te zagen stammen omgeven door water (8) dat in duidelijke verbinding staat 
met de IJssel. Rechtsboven de naastgelegen molen De Haan (nr. 2), toen nog een korenmolen van het type standerdmolen. Op 
de uitsnede van omstreeks 1900 zien we voor de molen (142; oranje) een min of meer driehoekig balkengat (168; blauw) dat 
in verbinding staat met de IJssel. Kadastrale kaarten geven aan dat de Eendracht moet zijn gebouwd op het ‘eilandje’ van zijn 
voorganger.

Briefhoofd van een rekening 
van de houthandelaar 
W.J. Swart, gedateerd 
A(ugustus) 1868, gericht 
aan W. Bruins in Kampen. 
Links de windmolen en 
rechts de in 1863 opgerich
te stoomzagerij. Collectie: 
SNS Historisch Centrum/
Frans Walkatearchief.
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Houtzaagmolen De Eendragt/Eendracht (circa 1796 - 1904/05) 
Na de aankoop van molen De Suzanna op 28 april 1796 kreeg Nicolaas van 
Berkum Bijsterbos nog datzelfde jaar vergunning om buiten de Venepoort 
aan de zuidkant van de stad een tweede molen te bouwen. Niet uit te sluiten 
is dat ook dit een overgeplaatste Zaanse molen is geweest. 
Op 2 mei 1843 werd de molen verkocht aan J.H. Nijhuis. Het was in die tijd 
een zaagmolen van het type paltrok, een molen die later is vervangen door 
een achtkante bovenkruier. Dat het aanvankelijk een paltrok was is ook 
goed te zien op de kadastrale kaart van 1832. Op de kaart van Kampen en 
omgeving van 1818 is de locatie van de molen ook te zien, maar de molen 
zelf is merkwaardigerwijs niet aangegeven. Een afbeelding van die paltrok-
molen kwam destijds zelfs voor op briefpapier van de firma.
Omstreeks 1865/66 moet hij vervangen zijn door de veel grotere bovenkrui-
er. In het Verslag omtrent de toestand der gemeente over 1854 worden bij de ‘Soort 
der Fabrijken’ twee categorieën vermeld: houtzaagmolen met paltrok en 
houtzaagmolen. Op de eerste waren twee arbeiders werkzaam, op de andere 
vier. Vermoedelijk ging het hierbij om de twee molens van het type boven-

Houtwerf en achterkant van molen De Eendracht, van waaruit gezaagd hout gelost werd. Op de voorgrond iemand die gezeten is 
op een zogenaamde mallejan, een transportvoertuig met een hooggelegen as en een lange trekboom. Daaronder konden zware 
en lange stukken hout of stammen worden opgehangen, aangepikt, om vervolgens al rijdende te worden verplaatst. Collectie: 
SNS Historisch Centrum/Frans Walkatearchief.
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kruier die er toen waren. In het Verslag over 1865 wordt nog genoemd een 
paltrok, in het Verslag van 1866 wordt gesproken over een bovenkruier en is 
het onderscheid verdwenen. Interessant is in dit verband ook een hypotheek 
die houtzaagmolenaar J.H. Nijhuis op 23 februari 1864 werd verstrekt door 
de regenten van de Verenigde Gasthuizen te Kampen. Uit de door notaris 
F.L. Rambonnet opgestelde acte blijkt dat het ging om een bedrag van 6.000 
gulden, waaraan hypothecair onder andere de molen was verbonden. Ook 
dit gegeven lijkt te wijzen op vervanging van de bestaande molen door een 
andere, grotere en betere molen. Ook het briefpapier van de firma werd aan 
de verandering aangepast. De afbeelding van de paltrok werd vervangen 
door een tekening van de nieuwe molen. Oude foto’s van deze molen laten 
een sterke overeenkomst zien met de nog bestaande houtzaagmolen bij De-

Foto van De Eendracht, 
gezien vanaf de kant van 
het balkengat. Collectie: 
SNS Historisch Centrum/
Frans Walkatearchief.
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venter, de in 1863 gebouwde Bolwerksmolen. Het is niet ondenkbaar dat 
deze molen als inspirerend voorbeeld enkele jaren later een ‘herhaling’ in 
Kampen heeft gekregen.
Eigenaar H. Nijhuis overleed op 4 september 1896 en over het functione-
ren van het bedrijf daarna is weinig bekend. Na hem heeft W.P.J. Nijhuis 
tot 1906 het beheer gehad over molen en werf. In 1904 verscheen in het 
vakblad De Molenaar een advertentie waarin de molen voor afbraak te koop 
werd aangeboden. Dat moet zijn gedaan door of namens de laatste eigenaar. 
Was de in de advertentie genoemde firma Wulff en Zonen te Hoorn (!) de 
laatste eigenaar of bemiddelde deze slechts? Dan blijkt dat er plannen zijn 
om de molen in Barger-Oosterveen, gemeente Emmen, als korenmolen te 
herbouwen. De nieuwe eigenaar, A. Kleine Staarman, van beroep vervener 
en wonende te Slagharen, richtte op 18 november 1904 een verzoek om een 
bouwvergunning aan Burgemeester en Wethouders van Emmen. Hij wilde 
de molen oprichten op een perceel gelegen in Barger-Oosterveen, wat nu 
Klazienaveen is, aan de zuidzijde van het Echtenskanaal en op 11 meter uit 
de nieuw aan te leggen hoofdwijk-westzijde. In de beschrijving werden nog 
wat technische details en maten vermeld, evenals het plan om de molen 
te voorzien van twee koppels maalstenen. Aan het vergunningsverzoek was 
toegevoegd een zeer nauwkeurige tekening van de te bouwen molen, nu 
zonder de beide voor een zaagmolen zo karakteristieke aangebouwde schu-
ren. Blijkbaar waren die voor opslag niet interessant genoeg. Niet bekend is 
overigens of die schuren misschien in Kampen zijn achtergebleven. Uit een 
proces-verbaal van een gehouden hoorzitting van 7 december 1904 bleek 

Luchtfoto van Houthandel 
Firma P. Cramer, het bedrijf 
dat zich ter plaatse van 
de afgebroken molen 
De Eendracht ontwikkelde. 
Uiterst rechts is de IJssel 
te zien. Het balkengat is 
nog aanwezig, maar is 
vergroot en verruimd naar 
het lijkt. Op de plaats van 
de molen staat nu een grote 
loods met op de gevel het 
opschrift ‘Cramer’. Collectie: 
Stadsarchief Kampen.

42FV23_F60_deel02_KA2019.indd   301 27-06-19   15:21



302

dat er tegen de voorgenomen bouw geen bezwaren waren ingebracht. Op 9 
januari 1905 volgde nog een positief advies in het kader van de Hinderwet, 
waarna B. en W. op 30 januari 1905 de vergunning verleende. Daarna ver-
scheen er in het vakblad De Molenaar een bericht dat de in aanbouw zijnde 
molen bij inschrijving zou worden verhuurd, ingaande 1 mei 1905. 
Vermoedelijk is eerst nadat de vergunning op 30 januari was verleend met 
de afbraak in Kampen en herbouw op de nieuwe locatie te Klazienaveen 
begonnen. De bouw van de molen zou zijn uitgevoerd door de firma Hubert 
en Ten Brink in Coevorden. Mogelijk hebben zij ook de afbraak in Kampen 
gedaan. In Klazienaveen werd aan het molenbedrijf in de loop der tijd me-
chanische maalcapaciteit toegevoegd.
Omstreeks 1935 brak er een roede, waarna de molen nog enkele jaren geha-
vend met één roede ofwel twee wieken te zien was. Door onbekende oorzaak 
brandde hij op 1 juli 1941 tot de grond toe af. Ter plaatse werd vervolgens 
een modern maalbedrijf gebouwd dat inmiddels ook alweer is verdwenen. 
De herinnering aan de molen is daar bewaard gebleven door molen-gerela-
teerde straatnamen in de woonwijk die er verrees.

Een pleidooi voor een replica
Landelijk gezien is er van de windhoutzagerij maar weinig overgebleven. In 
totaal zijn er nog slechts dertien complete zaagmolens, waaronder vijf pal-
trokken. Twee van deze molens staan in Zaandam, maar bovenkruier-hout-
zaagmolens waren er in Noord-Holland tot voor kort helemaal niet meer. 
De laatste in deze provincie, de prachtig gelegen molen te Monnickendam 
verbrandde in 1961. Daarin is nu echter verandering gekomen. Een zaagmo-
len van dit type bovenkruier werd met name in de Zaanstreek steeds meer 
gemist. Een initiatief tot herbouw van de destijds goed gedocumenteerde en 
in 1942 in Zaandam afgebroken zaagmolen Het Jonge Schaap resulteerde 
nog maar kortgeleden in de bouw van een historisch verantwoorde replica 
aan de Zaanse Schans. Dit type molen, destijds een vernuftig stuk techniek 
in de vorm van een gecompliceerde houten machine, is inmiddels een zeld-
zaamheid geworden. Landelijk gezien zijn er nu nog slechts acht. Eén in 
Groningen, twee in Friesland, één bij Deventer in Overijssel, één nu weer in 
Noord-Holland, twee in Zuid-Holland en één in Utrecht. In de gehele Rand-
stad, waar toch het zwaartepunt van het buitenlands toeristisch bezoek ligt, 
was inmiddels in Amsterdam wel een replica van een Oost-Indiëvaarder te 
bezichtigen (De Amsterdam) maar geen zaagmolen. Terwijl de zaagmolen 
destijds een onmisbare factor was in de bouw van de vele en vaak grote hou-
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ten schepen. Met de herbouw van Het Jonge Schaap in het nabij Amsterdam 
gelegen Zaandam is nu in die leemte voorzien.
Het zaagmolenverhaal sluit goed aan bij het verhaal over de vroegere 
scheepsbouw. Een groot schip als De Amsterdam kon alleen in relatief korte 
tijd gebouwd worden omdat zaagmolens daarvoor hout leverden. De VOC 
had daartoe zelf aan de oostkant van Amsterdam een grote zaagmolen staan 
van het type bovenkruier. Wie De Amsterdam bezoekt, krijgt het gevoel een 
moment in het verleden te verkeren. Bij een bezoek aan een werkende zaag-
molen zal dit nog meer het geval zijn. In tegenstelling tot een stil voor de 
wal gelegen schip, is dit een werkend, dynamisch bedrijf dat tot de verbeel-
ding spreekt. Hoewel deze tak van nijverheid eeuwenlang in ons land func-
tioneerde, is het ‘klassieke houtzagen’ bijna nergens meer te zien. Alleen 
houtzaagmolen De Rat te IJlst en het recent herbouwde Jonge Schaap te 
Zaandam zijn min of meer regelmatig in bedrijf. 
Een herbouwde molen De Eendracht te Kampen zou daaraan nog kunnen 
worden toegevoegd. Kampen, parel in de IJsseldelta, heeft een eeuwenlan-
ge traditie van handel en scheepvaart, waarin het water een centrale rol 
speelt. Een icoon van dat verleden en toeristentrekker is de gereconstrueer-

Twee aanzichten die tonen hoe molen De Eendracht er ongeveer uit heeft gezien. Onderbouw en schuren waren waarschijnlijk 
donkergroen geschilderd. Het verticale beschot boven de stelling lijkt (gebroken) wit te zijn geweest en achtkant en kap waren 
met riet gedekt. Aan de kant van het balkengat was een houten sleephelling (SH) om hout naar binnen te trekken. De betonnen 
kelderbak is gestippeld weergegeven. Tekening: auteur; bewerking: R. Steller.
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de 14de-eeuwse Kamper Kogge, die niet alleen te bekijken is, maar waarmee 
ook gevaren wordt. Tezamen met de herstelde haven resulteerde dit herleefd 
verleden in wat nu de Koggewerf heet. Zou nu op die locatie, waar in een ver 
verleden al een molen stond, ook niet een historisch verantwoorde replica 
van de vroegere houtzaagmolen De Eendracht gebouwd kunnen worden? 
Niet alleen past een houtzaagmolen in de sfeer van de Koggewerf, ook is 
sprake van een voor een windmolen historische locatie. Op die plek onge-
veer is op oude kaarten van Kampen al in de 17de eeuw een korenmolen te 
zien. Op de kaart van Blaeu van 1649 staan hier vlakbij elkaar zelfs twee mo-
lens. Eén daarvan heeft in gewijzigde vorm nog bestaan tot ongeveer 1866. 
Op de kaart met vroegere Kamper molenlocaties is te zien dat in de directe 
omgeving een van de twee stedelijke molenconcentraties was gelegen. Hier 
aan de noordwestkant van de stad hebben wel zes molens gestaan, waaron-
der de in 1890 afgebrande zaagmolen van Swart. Denkt men ook nog aan 
zaagmolen De Suzanna die hier niet ver vandaan tot in 1869 aan de over-
kant van de IJssel stond, dan zijn het er zelfs zeven. Met het verbranden van 

Twee aanzichten van een reconstructie van De Eendracht, met daarin geaccentueerd de ruimte in de vorm van een waterdichte 
betonnen kelderbak die onder de molen te maken valt. Het gedeelte K is wenselijk vanwege de aanwezigheid van de zaagramen 
(Z) en de noodzaak om zaagsel op te vangen. De drie gemarkeerde ruimten kunnen onderling worden verbonden en zijn ook als 
één geheel uit te voeren. De ruimten tussen de gemetselde kolommen in de buitenwanden kunnen met glas worden afgesloten, 
waardoor lichttoetreding wordt verkregen. Tekening: auteur; bewerking: R. Steller.
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de molen van Van Raalte in 1920 verdween de laatste molen uit dit gebied.
Met een replica van De Eendracht kan het grote verhaal van eeuwen hout-
zagen tastbaar worden verteld en beleefd. Een molen kan, mits er wind is, 
in principe iedere dag in bedrijf worden gesteld, met draaiende wieken, ook 
als er niet echt gezaagd wordt. Een imposante draaiende zaagmolen op de 
Koggewerf zal in veel opzichten van betekenis zijn en een grote uitstraling 
hebben. Daarmee wordt een nieuw dynamisch element toegevoegd aan de 
toeristische aantrekkingskracht van stad en regio. 
De oorspronkelijke locatie van De Eendracht is niet meer beschikbaar voor 
herbouw. Mocht de Koggewerf niet haalbaar zijn als locatie, dan kan nog 
naar een alternatieve locatie gezocht worden. Zaagmolens waren vanwege 
de aan- en afvoer van hout en de opslag van te zagen stammen in een balken-
haven in principe altijd gelegen aan het water. Dat is ook terug te zien bij 
de drie vroegere Kamper zaagmolens. Een nieuwe locatie moet dus gelegen 
zijn aan (vaar)water, met voldoende ruimte voor de opslag van wat drijvende 
boomstammen, een balkengat. Een wind(houtzaag)molen moet daarnaast 
een zo ongestoord mogelijke windvang hebben. De invloed van windversto-
rende objecten kan zich ver uitstrekken, met al snel een aanzienlijk kracht-
verlies. Misschien is er een locatie nabij de Bovenhaven?
Een herbouw van molen De Eendracht kan verantwoord plaatsvinden. Het 
was een achtkante houtzaagmolen en hij vertoonde een grote overeenkomst 
met de nog bestaande Bolwerksmolen te Deventer. Van deze laatste bestaan 
gedetailleerde opmetingstekeningen, die wellicht mede geraadpleegd kun-
nen worden voor de reconstructie van De Eendracht. Daarnaast is er vrij veel 
beeldmateriaal van de Kamper molen en de zeer nauwkeurige tekening van 
de herbouw in Klazienaveen. Dat alles maakt dat er een historisch en tech-
nisch verantwoorde replica is te bouwen. Niet uit te sluiten is dat bij diep-
gravend archiefonderzoek nog een keer het bouwbestek wordt gevonden. 
Het kan niet anders of dit moet er ooit rond 1865/66 zijn geweest, mogelijk 
met een bijbehorende tekening. De afmetingen van De Eendracht zullen 
niet veel hebben afgeweken van die van de Bolwerksmolen. Het grondvlak 
van die laatste molen bedraagt met zaagschuren ongeveer 8 x 23 meter, 
wat ook min of meer overeenkomt met de van een oude kadastrale kaart af 
te lezen maten van de Eendracht. De zaagvloer lag naar schatting in Kam-
pen zo’n 1,5 meter boven het maaiveld en de stelling vanwaar de staart en 
wieken bediend werden op circa 6 meter boven de zaagvloer. De vlucht of 
wiekenkruisdiameter moet ongeveer 23,5 meter zijn geweest. Het bovenste 
topje van een wiek lag zodoende op circa 30 meter boven de grond! De wat 
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hoger gelegen zaagvloer maakt het mogelijk om onder de molen een soort 
‘kelder’ te maken, zoals is uitgevoerd bij de herbouw van Het Jonge Schaap 
te Zaandam. Dat geeft meer vloeroppervlakte en ruimte voor bezoek en 
maakt het mogelijk om ook beneden de werkende zaagramen van dichtbij 
te bekijken. De ruimte onder de beide zaagschuurdelen zou ook nog bij de 
kelder getrokken kunnen worden. 
Duidelijk is in ieder geval dat er het nodige perspectief is! De herbouwde 
molen Het Jonge Schaap is een grote toeristische attractie, een project dat 
in Kampen navolging verdient. En ook daarvan geldt dat er meer mogelijk is 
als er minder voor onmogelijk wordt gehouden. Het bewijs hiervoor op mo-
lengebied is op meerdere plaatsen in ons land inmiddels te zien. Een stukje 
verleden als waardevolle bijdrage aan de toekomst.

NB. Dit artikel is ontleend aan het rapport Een nieuwe houtzaagmolen te Kampen. Mogelijkheid tot 

versterking van het cultuurhistorisch toerisme, opgesteld door G.H. Keunen, najaar 2017; een plan 

dat al een aantal jaren sluimert en een droom is van de auteur van deze bijdrage en misschien 

ook nog van anderen.
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