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     in deze nieuwsbrief 

-- restauratie voltooid 
-- dendrochronologisch     
                           onderzoek 
-- kort en laatste nieuws 

Op donderdag 3 juli 2018 is de restauratie van de Twiskemolen afgesloten.  
Na de oplevering op deze dag, waarbij van onder tot boven alle herstelwerkzaamheden 
onder de loep werden genomen door projectleider Gijs van 

Reeuwijk (en het gevlucht met een noordoostelijke wind de vijzel kon laten draaien) werd unaniem 
geconstateerd dat molenmaker Poland uit Oterleek een fraai gerestaureerde Twiskemolen achterlaat.  
Wij (Marijke en Marcel) gaan over tot de orde van de dag, we sluiten hiermee een bijzondere, een bizarre,  

maar zeker ook een vruchtbare en dankbare tijd af.  Dankbaar zijn wij over het 
medeleven en de betrokkenheid van velen om ons heen. En dankbaar zijn wij  
voor de goede samenwerking met  molenmakers Cees en Dick Poland en  
bureau Van Reeuwijk Bouwmeester. 

3 juli 2018: de Twiskemolen draait met licht werk water uit de polder weg 



Daags na de windhoos op 18 oktober 2016 hebben Marijke en onze zoon Gido uren lang gezocht naar restanten 
van de molen die tot honderden meters ver in het water en op de eilanden lagen verspreid. De zoektocht 
resulteerde in een reconstructie van o.a. de baard van de molen zoals te zien is op de foto hierboven. De baard 
was natuurlijk niet  

de baard 

de door de 
windhoos 
zwaar 
beschadigde 
baard 
bestaande 
uit 16 
fragmenten 

meer te gebruiken en daarmee was dit een 
goed moment om te kijken naar de baardvorm 
in de tijdsperiode dat de molen zijn 
bemalingswerk verrichtte in Barsingerhorn. 

Hooglandspoldermolen, 
(huidige Twiskemolen) 
in de jaren 50 van de 

vorige eeuw Op de zwartwitfoto hiernaast is te zien dat 
de baard een andere vorm heeft dan de 
baard die de Twiskemolen de afgelopen  
45 jaar heeft gehad. 
Opvallend detail bij de oorspronkelijke 
baard zijn de twee lelies, mogelijk de 
persoonlijke smaak van de toenmalige 
molenmaker Spaans die in 1764 de (toen 
al ruim 200 jaar oude) kap vernieuwd 
heeft. Uit archiefstukken blijkt dat de 
datering bij de inscripties in de ijzerbalk 
overeenkomt met die van de vernieuwing 
van de kap door Spaans. 

de nieuwe baard heeft zijn lelies terug-
gekregen. Op de foto links is te zien hoe Cees 
Poland de linker lelie aan de baard bevestigd 

ijzerbalk 

lelie 

in de ijzerbalk staan de 
volgende inscripties: 

T.M. 
H.R. SPAANS 
ANNO 1764 

MOOLENMEESTr. 
D.P. HAN C.P. BAKr 
J.BOONTJES 
A.P. VRIES 

Een ander opvallend aspect aan de nieuwe 
baard is de zeegroene bies langs de randen 
van de baard, een kleur die veelvuldig is 
toegepast bij de gerestaureerde kap omdat 
deze kleur historisch verantwoord bleek te 
zijn. 
 
Last but not least: de bouwdatum van de 
molen op de nieuwe baard verschilt 31 jaar 
met die op de oude baard. Dit verschil werd 
geconstateerd na een dendrochronologisch 
onderzoek van het achtkant van de molen.   



wat is dendrochronologie 

                                                  Dendrochronologie is de wetenschapdiscipline dat zich bezighoudt 
met het dateren van bomen en houten voorwerpen.  

Elk houten voorwerp heeft jaarringen. Je kunt denken aan een 
gezaagde balk in een eeuwenoude kerk of een archeologisch stuk 
gereedschap. 
Maar ook een  in het veenmoeras opgegraven boomstam kan op 
jaarringen onderzocht worden.  
Als je een enorme hoeveelheid houten voorwerpen hebt onderzocht 
en je van een deel secuur kunt bepalen uit welke tijdsperiode het 
afkomstig is, kun je niet gedateerde houten voorwerpen     
vergelijken met wel gedateerde voorwerpen. 

Niet alleen bewerkt hout, maar 
ook levende bomen kunnen 
onderzocht worden op ouderdom, 
omdat met een speciale holle 
boor uit de stam een staafje 
geboord kan worden zonder dat 
de  boom gekapt hoeft te worden. 

foto boven: de ‘sigaar’;   een boormonster van zo’n 
15 cm lang en een doorsnede van zo’n 14 mm 

foto links: de speciale holle boor waarmee een 
‘sigaar’ uit het hout geboord kan worden 

het onderzoek 

de analyse 

                                        Elke boom heeft jaarringen. De dikte van 
elke jaarring varieert. Dit komt doordat elk groei-jaar andere 
weersomstandigheden kent. Een jaar met veel zon en voldoende regen 
zorgt voor dikke boomcellen die vervolgens een dikke ring vormen. 
Als je de doorsnede van een boomstam bekijkt of een boormonster uit 
een balk neemt, zie je al snel het verschil in diktes van de jaarringen. 
De jaarringen zijn eigenlijk te vergelijken met een streepjescode.        

Als je veel monsters uit Europa hebt verzameld (waarvan je de datering weet), kun je nieuwe  
monsters vergelijken met degene die je al hebt.  Een professor in Duitsland heeft een enorme database 
met gedateerde jaarringmonsters. De genomen monsters van balken in de Twiskemolen zijn naar 
Duitsland  gestuurd en de ‘streepjescodes’ van deze monsters zijn vergeleken met de duizenden andere 
geregistreerde monsters. En wat blijkt…….. 
 
De belangrijkste constructiebalken van de Twiskemolen zijn van boomstammen die gekapt zijn in 1540. 
Met de wetenschap dat toentertijd na ongeveer 1 jaar het gekapte hout gebruikt werd om mee te 
bouwen, kan geconcludeerd worden dat de Twiskemolen in 1541 is gebouwd. De database van het 
laboratorium in Duitsland is zelfs zo uitgebreid, dat vastgesteld kon worden dat het gebruikte hout zo’n 
130 jaar oud was toen het gekapt werd en dat het hout van Nederlandse bodem komt.  

dendrochronologisch onderzoek 



conclusies van Van Reeuwijk Bouwmeester 

boormonsters Twiskemolen 

De molen is dus 477 jaar oud en 
behoort vanaf heden tot de  
5 oudste achtkantmolens in 
Nederland. 
Maar we weten dat in de loop der 
eeuwen vele onderdelen zijn 
vernieuwd. Van welke onderdelen 
van de molen neem je dan 
boormonsters?  

We weten dat de kap van de molen in 1764 is vernieuwd, ook spillen en tandwielen zijn aan slijtage 
onderhevig en zijn in de afgelopen eeuwen vervangen. Maar de basis van de romp, de zogenaamde 
achtkantstijlen, de korbelen en de legeringsbalken (= vloerbalken) kunnen bijna oneindig lang meegaan 
als deze constructies goed beschermd blijven tegen weersinvloeden. De 5 boormonsters zijn dan ook 
genomen uit deze basisconstructie. 

korbeel achtkantstijl legeringsbalk 

waarom dendrochronologisch onderzoek 

Als uit archiefstukken lijkt te blijken dat de molen is gebouwd in 1572, waarom dan 
nog een onderzoek doen naar de bouwdatum van de molen? De reden voor 
onderzoek is dat de constructie van het achtkant aanwijzingen geeft dat de molen 
wel eens tot een van de oudste poldermolens zou kunnen behoren. We willen in 
deze nieuwsbrief niet teveel ingaan op de diverse bouwkundige aanwijzingen,  
maar 1 aspect pakken we er even uit: de wijze waarop de legeringsbalken 
kruislings op elkaar zijn aangebracht. 

oudste bouwmethode jongere bouwmethode nog  jongere bouwmethode 

A B C 

De legeringsbalken van de Twiskemolen zijn 
geconstrueerd als tekening A: gekruist over 
elkaar heen zonder dat ze elkaar raken. (Vaak 
wordt de ruimte met een klos opgevuld) Dit is 
een zeer oude bouwmethode.  
Om het achtkantige skelet van de molen nog 
verder  te versterken, werden decennia later 
bij het bouwen van een molen de 
legeringsbalken op elkaar gelegd (=B).  
En nog later werd het skelet verder versterkt 
met halfhoutse inkepingen (=C). 

Projectleider van het restauratieproject Twiskemolen, Gijs van 
Reeuwijk, heeft het dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd.  
De 5 monsters (uit achtkantstijlen en korbelen) zijn door dr. B. 
Heuβner uit Duitsland onderzocht en waren goed te dateren.  
De dendrochronologisch onderzochte delen van het achtkant dateren 
van Nederlands hout dat in 1540 moet zijn gekapt. De molen zal zijn 
gebouwd in 1541. De aangetroffen bouwkenmerken van het achtkant 
ondersteunen deze datering.  
De molen zal hiermee tot de groep oudste achtkante molens van ons 
land behoren naast de molens van Hoogwoud (De Lastdrager, 1526), 
Groenveld (1530), Waarland (1532) en Aartswoud (1541). 

bron gegevens: dendrochronologisch onderzoek Twiskemolen               
door Van Reeuwijk Bouwmeester.  Foto’s en tekeningen: M. Koop 

Gijs van Reeuwijk nam op 27 februari 2018 
vijf monsters uit achtkantstijlen en korbelen 



Voordat de laatste actie (het frezen en inzaaien van de geitenwei) werd uitgevoerd, moest nog 
een omvangrijk tandwiel teruggeplaatst worden. In de laatste dagen van juni kwam de 
onderbonkelaar terug naar de molen. Het eikenhouten wiel is in de werkplaats van Poland in 
Oterleek  gerenoveerd en van  
nieuwe kammen voorzien. 

onderbonkelaar 

Foto 1: de onderbonkelaar wordt van de 
aanhanger over de heg naar de toegangsdeur 
van de molen gehesen.  
De twee ringen met rechthoekige gaten 
worden pas van kammen voorzien als het 
zware eiken wiel weer op zijn plaats is 
gebracht. 

Foto 2: met een marge van 20 mm werd het 
wiel door de zuiddeur van de molen gehesen. 
Heel voorzichtig werd het wiel door de 
huiskamer gerold richting het midden van de 
molen, waar het wiel liggend onder de 
koningspil werd geschoven.  

koningspil 

18 oktober 2016: de windhoos. 
 
27 oktober 2016: de zwaar 
beschadigde kap wordt in de 
geitenwei gezet. 
 
18 oktober 2017: de kap   
wordt ontmanteld en       
vervoerd naar de werkplaats   
van de molenmaker 
 
februari 2018: de kap komt     
in onderdelen terug en wordt in 
de geitenwei weer opgebouwd. 
 
8 mei 2018: de kap wordt op   
de romp gehesen. 

2 juni 2018: de laatste actie; kuilen in de geitenwei worden gevuld met aarde, de grond wordt gefreesd 
en ingezaaid met graszaad.  
En over niet al te lange tijd lopen de landgeiten weer door de wei alsof er nooit iets is gebeurd……… 

1 

2 



kort en laatste nieuws 

                        Op de vorige pagina zie je de  
                 foto van de geitenwei. Rechts op 
diezelfde foto zie je een gevulde hooiberg. De 
maand juni was ook de tijd dat onder warme 
omstandigheden  hooibalen werden 
binnengehaald voor de komende winter. 

Vanaf weiden van zorgboerderij De Marsen 
zijn ruim 320 baaltjes hooi geperst. Een deel 
van de hooibalen is opgeslagen bij De Marsen, 
het andere deel is opgeslagen op het erf van 
de Twiskemolen. 

foto: met vrachtjes van 20 balen reden Marcel en Marijke 
van de boerderij naar de molen. Molenkat Thyson vond elk 
vrachtje interessant genoeg om de aanhanger te beklimmen 

Wij kijken dagelijks uit 
over de geitenwei waar 
de groep landgeiten 
hun rustmomenten 
nemen. Ontspannen 
slapende geiten 
betekent dat ze in 
goede conditie zijn en 
daar genieten wij van. 

Op de foto boven ligt de ruim 100 kg wegende bok 
heerlijk te rusten op zijn hoorns. De slaaphouding van 
de geit achter de bok is een meer algemene rusthouding 
voor een landgeit. 
Tot slot deze aandoenlijke foto: de rusthouding van twee 
lammeren (zusje en broertje) die vlak naast hun moeder 
liggen en elkaar gebruiken als hoofdkussen.   

                        De Twiskemolen is gerestaureerd. Op windkracht  
   kan de monumentale molen als vanouds de polder bemalen. Maar 
het moment dat de polder bemalen mag worden ligt ver voor ons 
want de droogte van de afgelopen maanden zorgt ervoor dat het 
polderpeil steeds verder zakt. Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief (8 juli 2018) staat het waterpeil op -2.98 meter ten 
opzichte van N.A.P. terwijl -2.90 gewenst is.  Je zou zeggen, ach, is 
8 cm verschil zo erg? Het gaat vast wel weer een keer regenen. 
Maar elke cm dat het waterpeil zakt zorgt voor een kleine inklinking 
van de veengronden, inklinking die zich nóóit meer zal herstellen. 
(Grond)waterdaling en droogte zorgen ervoor dat delen van 
Nederland steeds verder blijven zakken……. 
In het noordelijk gebied van Het Twiske wordt water ingelaten, maar 
de bijzondere weersomstandigheden (verdamping door zon én wind) 
doen het polderpeil toch nog steeds verder zakken. 


