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u heeft een aantal maanden geen
nieuwsbrief van ons ontvangen. Op de reden
hiervan komen wij terug in de volgende nieuwsbrief

Het zal weinig mensen zijn ontgaan, 18 oktober 2016 is helaas een memorabele dag in de 443 jaar oude
geschiedenis van ons aller Twiskemolen. Een windhoos (categorie EF1 tot 2) heeft vernietigend toegeslagen
op Het Luijendijkje 3 te Landsmeer.
Met deze ernstige gebeurtenis voelen wij ons verplicht u op de hoogte te brengen (en te houden) van alle
ontwikkelingen, met als inzet, volledige restauratie van deze bijzondere
Noord-Hollandse poldermolen, de Twiskemolen.
De betrokkenheid is enorm, uw reacties zijn hartverwarmend!
We blikken in deze nieuwsbrief terug op het catastrofale moment, 18 oktober 2016, 15.34 uur.
We kijken ook terug op de eerste dagen na de vernietigende windhoos en we kijken een beetje vooruit.

dinsdag 15.34 uur
Dinsdag 18 oktober begon als zoveel andere dagen in het jaar; met een
windkracht 4 zeilde ik (Marcel) ‘s morgens de molen op. Met 4 volle zeilen
draaide de gehele ochtend de vijzel met zwaar werk zo’n 60.000 liter per
minuut uit de polder weg, de boezem in. De wind was zuidwest en
wetende dat een actief buienfrontje zou gaan overtrekken met kans op
onweer, zette ik rond 14.00 uur de molen stil.
Door de onweersverwachting werd
de bliksemafleider aan de roede
gekoppeld. Beslist niet ongewoon
zeilde ik de molen niet af
(=molenzeilen oprollen) omdat de
verwachting was dat dit smalle
frontje snel zou zijn overgetrokken
en de molen vervolgens zijn
bemalingswerk op windkracht zou
kunnen voortzetten. Het zal om 15.34 uur zijn geweest dat mijn oren
dichtklapten, zittend aan tafel in de molen, voor het westraam. Denkend dat
ik niet lekker werd ging ik staan. Bij het gaan staan ontstond gelijk een
enorm lawaai in de molen, zo hard, zó indrukwekkend hard, dat ik beslist
niet wist wat mij overkwam. Verschrikt keek ik de huiskamer in (waar het
geluid vandaan leek te komen). De huiskat Thyson lag in de zithoek op de
bank, de kat en ik keken in de luttele secondes die volgden elkaar geheel
verstijfd en met grote ogen aan. Ik draaide mij vervolgens om en keek naar
buiten: in de paar seconden dat ik de huiskamer in keek had zich achter mij,
buiten, het vernietigende drama voltrokken. Het wiekenkruis met gebroken
as lag gekreukeld en in brokken naast de molen; deels had het zich in de
grond geboord, deels lag het vlak langs de geitenstal, deels lag het in het
water. In een cirkel van zo’n 50 meter rondom de molen lag de grond
bezaaid met brokstukken en bergen riet. In noordoostelijke richting dreven
grote hoeveelheden hout en riet in het water. Veel tolde door mijn hoofd:
“Wat heb ik gemist, wat moet ik doen, wie moet ik bellen, waar is gevaar,
wat, wie, hoe……….” Voorzichtig naar buiten lopend zag ik een gapend gat in
de kap. De stroom was uitgevallen en aangezien in de kap elektra aanwezig
is, was mijn eerste reactie: o jee, kortsluiting! Brand! Ik stoof

Wat is een windhoos?
Een windhoos is de zwakke variant
van de tornado.
Waterhozen en zandhozen zijn
voorbeelden die vrijwel nooit schade
aanrichten.
Een krachtige windhoos, dus
tornado, ontstaat uit een
onweersbui. Krachtige tornado’s
komen vrijwel uitsluitend voor bij
zware onweersbuien die als geheel
om hun eigen as draaien. Deze
buien kunnen ontstaan bij veel
onstabiliteit in combinatie met veel
wind hogerop in de atmosfeer.
Windhoos met snelheid van
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de molentrappen op om de kap te inspecteren op brandgevaar, maar kreeg het schuifluik van de kap niet open,
geblokkeerd door brokstukken. Ik luisterde even in de beangstigde stilte, hoorde geen zorgwekkend geknisper en
stoof weer naar beneden.
Terwijl ik de eerste telefoontjes trachtte te plegen, stond de groep landgeiten al nieuwsgierig te snuffelen aan het
vele tonnen wegende wiekenkruis dat vlak langs hun stal was neergestort.
de eerste telefoontjes gingen naar de eigenaar van de molen (= recreatieschap Het
Twiske), naar de molenmaker, (= windmolenmakerij Saendijck) naar Marijke (die aan
het werk was in Den Haag), naar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(=HHNK) en naar de communicatieafdeling van Recreatie Noord-Holland (=RNH)

door in Marcel’ gsm te kijken naar
de tijdstippen van de eerste
telefoongesprekken, kon het
tijdstip van de voorbijrazende
windhoos worden bepaald

Medewerkers van het recreatieschap waren snel ter plekke om met Marcel de situatie in ogenschouw te nemen. De
molenmaker was rond 16.30 uur aanwezig om zaken veilig te stellen. HHNK was rond 17.00 uur aanwezig om de
kortsluiting in het elektrisch systeem te detecteren en te checken welke gevolgen de windhoos op het moderne
elektrische gemaal onder de molen zou hebben gehad. Rond 17.15 arriveerde Marijke samen met onze zoon Gido.
Rond dezelfde tijd druppelde de eerste mensen van de media Het Luijendijkje op, de start van dagen lang
geschiedenis schrijven, fotograferen en filmen was begonnen……
wij, Marijke en Marcel, deelden de afgelopen vijf
jaar onze molenpassie graag met de buitenwereld.
Hiermee creëerden we veel betrokkenheid. Met
betrokkenen deel je niet alleen ‘het lief’ maar ook
‘het leed’. Daarom heeft Marcel de media de
ruimte gegeven het drama te verslaan

De molenmakers waren ruim een half uur na
het alarmerende telefoontje op de rampplek
aanwezig. Zij troffen een enorme chaos aan op
het erf en in de kap van de molen. Met 4 man
sterk werd tijdens de invallende schemering
hard gewerkt om zaken veilig te stellen en om
de molenkap voor de nacht zo goed en zo
kwaad als het ging waterdicht te krijgen.

zware schade in de kap

het wiekenkruis met
een brok molenas (zo’n
5000 kg bij elkaar) viel
net niet op de geitenstal
rondom de molen veel
brokstukken en grote
hoeveelheden riet

Gaby, de vrouw van molenmaker Fred Havik,
kwam spontaan met een grote pan eten
aanzetten. Rond 20.00 uur zaten wij met 10
man/vrouw in de woonkamer aan een warme
maaltijd, even bijkomend van alle hectiek.
Rond 22.30 uur zaten Marijke en Marcel in de
huiskamer en bespraken het niet veel goeds
voorspellende weer van de komende nacht.

woensdag 19 oktober
Wind en regen zou ons nog ten deel gaan vallen in de nacht volgend
op de windhooscatastrofe.
Na een paar uurtjes slapen werden wij wakker van gedruppel boven
onze slaapkamer. Wind stuwde de regen onder de afdekzeilen door
en water drong via de kapvloer door naar de 2e zolder en vervolgens
via de plafonds van de slaapkamers op ons bed en kasten. Rond
04.30 uur in de vroege ochtend waren wij opnieuw druk met het

ernstige lekkage in
de nacht van dinsdag
op woensdag

verplaatsen van kwetsbaar huisraad, het leggen van handdoeken en
het plaatsen van teiltjes en emmers, daar waar straaltjes water uit
het plafond stroomden. De stroompjes water speelden met ons: straaltjes water hielden plotseling op en begonnen
elders opnieuw. Als een soort balletje-balletje-spel verschoven wij de teiltjes opnieuw, opnieuw én opnieuw om
zoveel mogelijk waterschade te voorkomen.
Terwijl Nederland langzaam wakker werd op deze woensdagochtend,
hield de regen op en zwakte de wind af. De molenmakers waren weer
op tijd aanwezig, onze zoon Gido kon een paar dagen vrij nemen
van zijn werk en ook Marijke kon haar werk voor een
paar dagen overdragen aan haar collega’s.
Prettig was de snelle komst van de verzekeringsexpert die, na
alles goed geïnspecteerd te hebben, de rampplek vrij gaf.
Dit betekende dat wij woensdagmiddag langzaam konden
beginnen met het uitzoeken van herbruikbare monumentale
onderdelen van de molen. Tevens konden we een beetje
beginnen met het opruimen van de enorme rommel, wat
voor ons prettig was om te doen (als onderdeel van het
foto: Wim Giebels
verwerkingsproces).
foto links:
18 oktober.
De roe onder 45°
foto: Marcel Molle

foto onder:
27 oktober.
Molenmaker Fred
zoekt op de horizontaal gezakte
roe naar een
bevestigingspunt
de binnenroe met askop
heeft zich (dubbelgevouwen !) zo’n 3 meter
in de grond geboord.
stond de roe de eerste
dag nog onder ± 45°
omhoog gericht, de
dagen erna knikte de roe
langzaam verder in
horizontale richting

foto onder: de hele woensdag hebben de
molenmakers onderdelen veilig gesteld
en/of extra vastgezet. Ook de kap is
opnieuw afgedekt, nu met extra sterke
bouwzeilen
foto: Harry

donderdag 20 oktober
Deze donderdag
hebben we de eerste
opruimhandelingen
verricht op alle
verdiepingen in de
molen. Stof, riet en
allerlei kleine
brokstukjes hadden
zich in elk kiertje en
hoekje genesteld.
Ook tochten wij door
om ruimtes te
drogen.

Gido heeft veel tijd besteed
aan het verzamelen van
waardevolle én
afgeschreven brokstukken
op het erf, in het water en
in de uitgestrekte biotoop

We zochten ook
verder in de biotoop
naar brokstukken.
door Gido’s
zoektocht is
bijvoorbeeld de
baard van de
molen bijna
geheel
gecompleteerd
de baard van de molen is
niet meer bruikbaar maar
wel het bewaren waard,
als onderdeel van de
tastbare geschiedenis van
de Twiskemolen
Ook de gebroken gietijzeren molenas en het wiekenkruis kunnen niet meer gebruikt worden bij de herbouw.
Natuurlijk denken we ook vooruit, over hergebruik van materialen voor andere doeleinden.

vrijdag 21 oktober
In opdracht van het recreatieschap kwam een groep
enthousiaste werknemers van Baanstede Groen ons op
vrijdag bijstaan bij het opruimen van de enorme
hoeveelheden riet en sloophout (vooral veel stukken
heklat en fokschroten). De hele dag heeft de groep
onder leiding van Gido gesjouwd. Op de dijk lag aan het
eind van de dag een volumineuze berg van zo’n 30 m3 !
Wij waren heel blij met deze hulp, wat onze gemoedsrust
voor het naderend weekend ook ten goede kwam.
op de foto hieronder is te zien (linksboven) dat het terrein al is
afgezet als bouwplaats voor het komende herstel van de kap.
Normaal is deze weide geheel beschikbaar voor de geiten

foto boven:
Bjorn en Rob van
Baanstede Groen
foto links:
een schoon erf (op
een wiekenkruis
na) dankzij v.l.n.r.
Gido, Edwin,
Stefan, Adrie,
Nanne, Kirsten en
Marcel.
de foto is gemaakt door
Marijke

het weekend van 22 en 23 oktober
Een geluk na het ongeluk waren de weersomstandigheden;
vanaf 19 oktober t/m de dag van het hijsen van de kap en het
bergen van de roeden was het rustig en droog najaarsweer.
Zaterdag hebben we met een klein groepje mensen verfijnd
schoonmaakwerk verricht. De moestuin bijvoorbeeld, nog vol met
allerlei groenten als prei, boerenkool, andijvie etc. én bloemen is
met vele handen ontdaan van riet, houtjes en andere
windhoosrommel. De schelpenlaag rondom de molen is met alle
geduld gespoeld en blinkt weer tussen de poeren. En de
kapzolder is verder opgeruimd.
Zondag waren Marijke en ik voor het eerst weer een aantal uren
alleen thuis. Tijdens deze mooie zonnige najaarsdag konden we
in alle rust op het erf terugkijken op alle acties van de week,
terwijl het op de dijk juist heel erg druk was met nieuwsgierige,
betrokken regiobewoners en landelijke molenkenners.

betrokkenheid

foto boven: alsof deze wintergast wist dat onze windwijzer de komende
tijd niet gebruikt hoeft te worden. Een mooie tijdelijke herbestemming

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de steun die wij tot op heden hebben ontvangen. Of het nu ging om het
aanbieden van onderdak, het krijgen van opbeurende kindertekeningen, kaarten, envelopjes met herbouwgeld,
heerlijke overlevingspakketjes, hartverwarmende e-mails, whatsappjes of telefoontjes, het doet ons ontzettend
goed te merken hoe de molen, het stukje cultureel erfgoed dat wij de afgelopen 5 jaar zo graag deelden met
anderen, zoveel mensen aan het hart gaat.
De atletiekvereniging
AC Waterland in
Landsmeer organiseert
jaarlijks meerdere
Twiskemolenlopen met
diverse afstanden. De
Twiskemolenloop van
30 oktober is spontaan
in het teken van
sponsoring komen te
staan. 580 hardlopers
liepen verschillende
afstanden en konden
voor en na de start
Lily Bleijswijk
donaties doen. De
bracht een
actie loopt nog door
zelfgemaakt
tot 1 december.
kuiken om
Tijdens de volgende Twiskemolenloop,
op 4 december a.s. wordt het geldbedrag bekend
gemaakt en aan Marijke en Marcel overhandigd.

ons op te
beuren

Kijk op de website http://www.acwaterland.nl/twiskemolenloop/introductie-twiskemolenloop voor meer informatie

Kunstschilder Hans Burghouts uit Westzaan is gestart met het maken van een schilderij dat hij wil weggeven
door middel van een loterij. De opbrengst komt de molen ten goede. Wil je Hans ondersteunen in deze
geweldige actie, neem dan met hem contact op:
tel.: 06-21829908
email: j.t.a.burghouts@hotmail.com
Hans: “Mijn schilderstijl is
realistisch, met fijne details.
Meestal werk ik in acrylverf,
maar olieverf is ook mogelijk.
De kleurstellingen zijn
natuurlijk en de lichtinval en
schaduwen worden ook zo
natuurgetrouw mogelijk
weergegeven.”

De eerste week na het overtrekken van de windhoos werden wij gevraagd én ongevraagd geconfronteerd met vele
analyses over de gebeurtenis.
Dat de uitdrukking ‘de beste stuurlui staan aan wal’ ook op deze catastrofe van toepassing was, kunnen wij alleen
maar beamen. Gelukkig hadden wij de kracht ons te concentreren op analyses van echte deskundigen, die ons
steunden in een proces waarin vooral Marcel op sommige momenten zichzelf een spiegel heeft willen voorhouden.

Deze nieuwsbrief gaf een vluchtig overzicht van de ramp die ons aller monumentale poldermolen is overkomen.
In de komende nieuwsbrieven gaan we dieper in op zaken als:
-- hoe kan het dat de windhoos zo vernietigend toesloeg
(terwijl 40 meter verder de dakpannen keurig op het dak van de molenschuur bleven liggen)
-- welke krachten en bewegingen speelden in en rond de molen bij het voorbijrazen van de windhoos.
(de kap die getild werd, krimpend en vervolgens ruimend werd weggedrukt)
--- hoe hebben de
------ hoe verliep
---- hoe was de
--- en last but

dieren zich gehouden tijdens en daags na de catastrofe
(van slapende vlinders in de kap, tot een spelende molenkat op de ontstane ravage)
het proces van het hijsen van de vernielde kap en de berging van het wiekenkruis
(en hoe kwam het huidige tijdelijke molendak tot stand)
interactie tussen de (social) media en particuliere initiatieven, en ons en de eigenaar van de
Twiskemolen.

not least: wat deed deze ramp met ons persoonlijk, Marijke en Marcel.

dinsdag 18 oktober 2016
voor 15.34 uur

dinsdag 18 oktober 2016
na 15.34 uur

een paar gevolgen van de windhoos:
een gebroken molenas 
een totaal gekreukeld wiekenkruis
een getordeerde koningspil
een licht getordeerd achtkant
door de koningspil naar buiten
geslagen vloerplanken
een weggeslingerde windpeluw
totaal vernielde kapspanten
een zwaar beschadigde kuip
een gebroken voeghout
verwrongen trekstangen
en een herbruikbaar bovenwiel 

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de Twiskemolen als gemaal (het enige gemaal op de 650 ha grote
Twiskepolder) gewoon kan functioneren. Het is zeer geruststellend dat de elektrische aandrijving in de kelder
(eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) niet beschadigd is door de windhoos. De polder
kan door ons gewoon bemalen worden, alleen zetten we de komende tijd in de kelder een schakelaar om, in plaats
van allerlei ambachtelijke, arbeidsintensieve handelingen als het
kruien, opzeilen en in zijn werk zetten van de poldermolen…….
natuurlijk kijken wij ook met een positieve intentie vooruit. Dit idee kwam bij
Marcel boven en wij hopen dat er
draagvlak voor gevonden kan worden:
één van de twee gekreukelde
24,4 meter lange roeden wordt
tot een herinneringselement
omgevormd dat ook kan
dienen als zitbank

Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief is het recreatieschap in gesprek met diverse betrokken partijen
zoals de verzekeringsmaatschappij, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Landsmeer en externe
(molen)adviseurs. Uiteindelijk zal een projectgroep zich gaan buigen over een totaalomvattend restauratieplan.
Vooralsnog wonen wij even genoeglijk als voor de catastrofale dag van 18 oktober jongstleden en houden wij u op
de hoogte via komende nieuwsbrieven. Schroom niet contact met ons op te nemen als je denkt een bijdrage te
kunnen leveren (op welke manier dan ook) aan de toekomst van hybridegemaal de Twiskemolen.

