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het ambacht van molenaar staat in de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco

Even terug in de tijd; op 19 maart 2014 onthulden de toenmalige burgermeesters van
Oostzaan en Landsmeer (respectievelijk Paul Möhlman en Astrid Nienhuis) het
Twiskemolen informatiebord op de dijk.

dit bord (met tekeningen, foto’s en teksten geheel door Marcel en
Marijke samengesteld) is gefinancierd met sponsorgelden van
bedrijven en betrokken organisaties.
Het bord bewijst ongelooflijk goed zijn diensten; naast algemene
informatie over de biotoop, de afvoerwatersystemen richting
Noordzee, de betekenis van de wiekstanden en hoe een werktuig
tevens ook een woning kan zijn, geeft het informatiebord ook de
actualiteit weer over het functioneren van de molen

Door middel van een kleurschijf
op het informatiebord wordt de
toeschouwer geïnformeerd over
het actueel functioneren van de
molen: draait het gevlucht voor
ieders plezier of wordt er
misschien 60 kuub water per
minuut uit de Twiskepolder
weggemalen? Of regent het
flink door en is er nauwelijks
wind waardoor de elektrische
aansturing de vijzel laat draaien.
19 maart 2014

het infobord met kleuraanduiding.
Onder de voorgedraaide kleur (in dit
geval oranje) wordt de betekenis
van alle kleuren uitgelegd in het
Nederlands en Engels
foto rechts:
de
achterkant
van het
infobord
met de
kleuren
draaischijf

foto links: het infobord bevat ook
een gratis folder, in de talen
Nederlands, Engels en Spaans

De actualiteit over het functioneren van de Twiskemolen is dus te zien op het informatiebord. Maar het zou toch
ook geweldig zijn voor de geïnteresseerde om thuis of vanaf je vakantieadres te kunnen zien of de molen
functioneert. Sinds kort is dit mogelijk omdat wij de kleuraanduiding en bijbehorende betekenis op instagram en
op de website van de Twiskemolen aangeven.

Na het opzeilen van de molen, als Marcel de kleurschijf van het informatiebord in de juiste positie heeft
gedraaid, plaatst hij met behulp van zijn smartphone ook meteen even een van onderstaande afbeeldingen op
instagram.

En mocht je merken dat het lekker waait buiten, maar je ziet op de website van de Twiskemolen (of op
instagram) dat de molen niet draait, bedenk dan ook even dat Marcels molenaarspassie een vrijwillige functie is.
Dat Marcel, hoe graag hij ook met de molen zou willen draaien, zo nu en dan verplichtingen buiten de deur heeft
waardoor de molen stil zal staan.

immaterieel cultureel erfgoed
Het ambacht van molenaar is in 2018 ingeschreven op
de Representatieve lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco.
Maar wat betekent dat eigenlijk voor ons, Marijke en Marcel; horen wij bijvoorbeeld te leven en te werken als de
vroegere poldermolengezinnen om aan de voorwaarden van het immaterieel cultureel erfgoed te kunnen
voldoen?
Immaterieel cultureel erfgoed wordt als volgt omschreven:
het zijn niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet.
Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.
Kennis van het weer, kennis van het gebruik van de molen als werktuig en kennis betreffende het onderhoud
van de molen zijn in basis niet veel veranderd de afgelopen eeuwen, maar verder zijn de verschillen tussen de
poldermolenaar van vroeger en de huidige poldermolenaar best groot.
De poldermolenaar van vroeger bijvoorbeeld had een
relatief hard bestaan, de molenaar had weinig
inkomen en moest dat vaak ook nog aanvullen met
ander werk als bijvoorbeeld visvangst.
De poldermolenaar van vroeger moest ook nog eens
bij nacht en ontij aan het werk om de polder op peil
te krijgen en/of te houden. De molenaar was in dienst
van het waterschap en had diverse verplichtingen.

Wij (Marijke en Marcel) hebben gekozen voor de
Twiskemolen uit passie, we doen het volledig
vrijwillig. In een overeenkomst met het
recreatieschap wordt van ons verwacht dat wij 8
uren in de week met de molen draaien, het liefst
op zondag. Als wij niet zo gepassioneerd waren
om de polder zoveel mogelijk op windkracht op
peil te houden zou dat geen probleem zijn, het
elektrisch gemaal zou de bemaling continueren.

En ondanks dat Marijke ‘buiten de deur’ voor het
inkomen zorgt en wij (Marcel en Marijke) heel veel werk verzetten rond de molen zonder dat daar loon
tegenover staat, voelen wij ons wonen in het paradijs…… Dat paradijselijke gevoel zal de vroegere
poldermolenaar vast niet gehad hebben, zijn leefsituatie was wezenlijk anders.

In de hoogtijdagen van de windmolenindustrie, eind 19de eeuw, telde Nederland ruim 10.000 molens. Het waren
werktuigen die Nederland voorzagen van o.a. gezaagd hout, meel, olie, veevoer, pigmenten en nieuw land.

Nu, in 2019, zijn er ‘slechts’ ruim 1000
windmolens en zo’n 100 waterradmolens over.
Gelukkig nog voldoende om Nederland een echt
molenland te noemen, maar te weinig om er
nonchalant mee om te gaan. Daarom staan
nagenoeg alle molens in Nederland op de
monumentenlijst en gaan we er veel zorgvuldiger
mee om dan vroeger. Wij als Nederlanders zien
ook meer en meer in hoe bijzonder ons
molenbestand is, we zijn er trots op.
Anders dan vroeger, draagt de hedendaagse
molenaar dat ook steeds meer uit.
De molenaar van vroeger zou niet zo gauw zijn
molenzeilen laten beschilderen door schoolklassen,
de molenaar van vroeger zou niet zo gauw een
uitgebreid informatiebord samen stellen, de
molenaar van vroeger had ook geen tijd om met
kinderen vliegerworkshops te houden.
Kun je dan wel
het (polder)molenaarsvak
van vroeger
vergelijken met
vandaag?
Kun je dan wel
spreken van
immaterieel
cultureel
erfgoed?
Ja dat kan, want anders dan materieel erfgoed (gebouwen, objecten, documenten en monumenten) is
immaterieel erfgoed een levende en dynamische vorm van erfgoed, dat zich aanpast aan en mee verandert met
de tijd. Het verbindt de gemeenschap die het beoefent en zich er mee identificeert. Immaterieel erfgoed vormt
het hart van die groep mensen, die het vaak met passie en op vrijwillige basis beoefenen.
Dit immaterieel erfgoed wordt steeds
Staphorster stipwerk staat ook op de lijst van immaterieel cultureel
opnieuw vormgegeven in samenhang
erfgoed.
met maatschappelijke veranderingen en
Het is een techniek om stoffen en
andere materialen te versieren.
in interactie met zijn omgeving.
op de uitgebreide lijst van immaterieel
cultureel erfgoed staan bijvoorbeeld:
-- Goudse kleipijp maken
-- handmatig én machinaal klompen maken
-- Staphorster stipwerk
-- maaien met de zeis
-- en heggen vlechten

Immaterieel erfgoed is de schakel tussen
heden, verleden en toekomst. Het is
cultuur van toen, het is cultuur van nu,
geeft een gevoel van verbondenheid met
vorige generaties en is tegelijkertijd ook
toekomstgericht omdat mensen het
willen doorgeven aan volgende
generaties.
Willen wij ons erfgoed voor de toekomst
veilig stellen, is betrokkenheid van
essentieel belang. Met betrokkenheid
creëer je draagvlak, en draagvlak is de
basis voor behoud.
De molenaar van nu heeft het ambacht
net zo hoog in het vaandel als de
molenaar van vroeger, maar de
molenaar van nu zal veelzijdiger moeten
zijn om de broodnodige aandacht voor
zijn molen en zijn ambacht vast te
houden en/of te vergroten.

Stipjes verf worden met stempels op
de stof gedrukt. Ieder stempel heeft
zijn eigen kleur en als de vormen en
kleuren gecombineerd worden,
ontstaan er patronen. Elke ‘stipper’
ontwikkelt zijn of haar eigen stempels
en patronen.
Begin 20ste eeuw is de techniek
ontwikkelt. De gebruikte kleuren
vertelden vroeger iets over de drager
of draagster. Blauw is bijvoorbeeld de
kleur van de rouw. Hoe meer kleur er
in de blauwe patronen is verwerkt,
hoe minder zwaar de rouw is. Rood
wordt juist alleen buiten de rouwtijd
gedragen. Klederdracht is meer naar
de achtergrond geraakt, maar het
ambacht wordt tegenwoordig veel
toegepast op andere materialen, zoals
ondergoed,
brillen,
kerstballen
en……
gympen

net als het
molenaarsambacht
gaat het Staphorster
stipwerk met zijn tijd
mee. Zonder de kern
van het ambacht te
verloochenen,
verbindt de ‘stipper’
én de molenaar het
verleden met het
heden

terugblik 2018
Het zal weinigen zijn ontgaan, 2018 stond grotendeels in
het teken van het herstel van de Twiskemolen.
De foto rechts laat een aantal belangrijke vernieuwde
componenten zien van de gerestaureerde molen:
een zwaardere, uit nodulair gietijzer gegoten molenas met de
fabricagedatum 2017
twee zwaarder uitgevoerde, verzonken roeden (uit 2018)
andere kleurstellingen, passend bij de historie van de
molen
de uit dendrochronologisch onderzoek
vastgestelde oudere bouwdatum van de molen
een andere, historisch verantwoorde baard, met twee lelies
twee fokwieken hebben
nu remkleppen
en voeghouten zonder
ijzeren brugconstructie,
maar met fiberstaven als
wapening

Op 8 mei 2018 werd de gerestaureerde kap op de romp teruggeplaatst. Op 27 mei
draaide het gevlucht zijn eerste rondjes, op 31 mei werden de door De Seylemakers gemaakte zeilen
voorgehangen en op 14 juni werd voor het eerst in ruim anderhalf jaar de polder weer bemalen op windkracht.
Nog even voor de duidelijkheid: Marcel en Marijke bemalen graag op windkracht de polder, maar het is
natuurlijk zeer geruststellend dat in de kelder van de monumentale molen een moderne elektrische aandrijving
aanwezig is van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waardoor droge voeten in de polder ook
gegarandeerd zijn gebleven in de tijd dat de molen in restauratie was.
foto onder: 8 mei 2018; terwijl de in april geboren landgeitlammeren donderjagen in de molenbiotoop, gebeuren op
het molenerf memorabele handelingen; de volledig gerestaureerde kap wordt weer herenigd met zijn eeuwenoude
romp. Tevens werden dezelfde dag de nieuwe roeden gestoken

foto Gido Koop

Naast een baken, een recreatief object en een woning, is de Twiskemolen natuurlijk in essentie een gemaal.
Hieronder dan ook een paar grafiekjes over de bemaling van het afgelopen jaar en een vergelijking met de jaren
ervoor.
700.000 kuub

Deze grafiek geeft aan hoeveel kubieke meter water er in 2018
maandelijks uit de polder is weggemalen.
Tot en met mei werd alleen met het elektrisch gemaal water
weggedraaid, vanaf augustus mocht de monumentale molen na
anderhalf jaar ook weer het bemalingswerk oppakken.
In totaal is met wind en motor in 2018 2.226.300 kuub water uit
de polder weggedraaid. Dat is dus ruim 222,5 miljoen liter water.

2018

De grafiek hieronder
vergelijkt het
afgelopen jaar 2018
met de jaren ervoor.

In de afgelopen 7 jaren
dat wij (Marijke en
Marcel) in de molen
wonen en er mee
werken, is 2018 het
droogste jaar geweest,
terwijl ons eerste jaar
(=2012) tot nu het
natste jaar is geweest
waarin 2x zoveel
regenwater is gevallen
als in 2018.

4.000.000 kuub

windbemaling tot
18 oktober 2016

windbemaling vanaf
14 juni 2018

= windbemaling
= motorbemaling

In 2018 is zelfs vele
weken lang water
ingelaten in de polder
omdat het waterniveau
naar een zorgelijk peil
zakte door verdamping.
800.000 omwentelingen

= voor de Prins, de wieken draaien voor ieders plezier
= de polder wordt met 20 m3 per minuut op windkracht bemalen
= de polder wordt met 60 m3 per minuut op windkracht bemalen

tot 18 oktober 2016

vanaf 27 mei 2018

De grafiek links laat de totale hoeveelheid
omwentelingen zien die het gevlucht per
jaar heeft gedraaid.
Opvallend is dat het gevlucht elk jaar
relatief veel voor de Prins draait. Dat
gebeurt vooral in periodes dat het niet
regent, de polder dus niet bemalen hoeft te
worden en wij het wel leuk vinden als de
molen draait.
Er wordt door ons serieus nagedacht of er
mogelijkheden zijn om tijdens het draaien
voor de Prins energie op te wekken. In deze
tijd waar we met z’n allen bezig zijn met
een energietransitie is dit bijna een vanzelfsprekende onderneming.

vanaf 14 juni 2018

regenval in millimeters

windsnelheid km/uur

Vanaf begin oktober hebben we bij de molen een semi-professioneel weerstation. De gegevens van het
weerstation kunnen een interessante aanvulling geven op de bemalingsgegevens van de Twiskemolen.
Dit grafiekje geeft de
oktober 2018
maand oktober aan.
De kolommen laten
de regenval in mm
per dag zien.
De blauwe lijn geeft
de windsnelheid in
km/uur per dag aan.

Volgend jaar gaan we
dit soort weergrafiekjes over de
bemalingsgrafiekjes
heen leggen. De op
elkaar gelegde
grafiekjes kunnen
leuke weetjes aan het
licht brengen zoals
bijvoorbeeld hoeveel
uren, hoeveel dagen
per jaar heeft de Twiskemolen het vallende regenwater direct (dezelfde dag) uit de polder kunnen wegdraaien.

de teller

gewichtje

bovenwiel

Op het bovenwiel van de
Twiskemolen is een teller gemonteerd.
Als het bovenwiel samen met het gevlucht 1
rondje heeft gedraaid, heeft het gewichtje naast
de teller een slag heen en weer gemaakt en is de
tellerstand met 1 vermeerderd.
op een dag dat het lekker waait kan het
gevlucht zo’n 5000 rondes draaien.
het gevlucht van de Twiskemolen draait
jaarlijks zo’n 600.000 omwentelingen

Op 18 oktober 2016 sloeg de windhoos toe.
De teller stond toen op 977178.
Op 27 mei 2018 draaide het nieuwe gevlucht zijn eerste rondjes met een
tellerstand van 977784. Een verschil van 606 omwentelingen, hoe kan dat?
Het antwoord op deze vraag is een beetje gissen, maar we kunnen er ook wel iets
bij bedenken:
-- de windhoos heeft de molen flink doen
schudden, misschien is daarmee het
gewichtje van de teller meerdere malen
op en neer geweest.
-- het transport van het bovenwiel naar
de werkplaats en later weer terug naar
de molen heeft vast het gewichtje
geregeld doen schudden, heen en weer
doen bewegen.
-- bij het opnieuw afstellen van het
bovenwiel in de werkplaats en het
aanbrengen van de nieuwe kammen is
het bovenwiel zeer vaak rondgedraaid,
alhoewel dat wel in horizontale stand
gebeurde.
-- en tot slot heeft het bovenwiel
meerdere rondes gedraaid bij het steken
van de nieuwe roeden, het ophekken
van het gevlucht en het afstellen van de
vang.

transport van
het bovenwiel
de teller is tijdens de
restauratie altijd op
het bovenwiel blijven
zitten

foto links: het
bovenwiel, liggend
op een draaischijf in
de werkplaats van
Poland in Oterleek.
Op de draaischijf is
het wiel weer perfect
rond gemaakt en zijn
de kammen passend
gemaakt en op steek
gezet

waarom heeft de molen een teller? Vroeger kreeg de molenaar een premie uitgekeerd afhankelijk van de hoeveelheid
jaarlijkse omwentelingen. Tegenwoordig gebruiken we de teller alleen uit nieuwsgierigheid, voor de statistieken

kort en laatste nieuws
Op 24 december is onverwacht Ingeborg Pouwels overleden.
Ingeborg heeft als voormalig medewerker van vereniging De
Hollandsche Molen erg veel betekend voor de Nederlandse
molens. De Hollandsche Molen heeft molenaars in den lande
gevraagd uit respect de molens in rouwstand te zetten. Ook
de Twiskemolen stond tussen 25 en 31 december in de
rouwstand. Een in memoriam voor Ingeborg is te lezen op
https://www.molens.nl/ingeborg-pouwels-overleden/

normaal staat het gevlucht bij
stilstand in een rechte stand = 1

1

in de rouwstand staat het
gevlucht iets verder dan
de rechtstand = gaand = 2

2

3

bij vreugdestand (bijvoorbeeld bij geboorte) wordt het gevlucht stilgezet vlak voor de rechte stand = komend = 3

Als de molen of het elektrisch gemaal de polder aan het bemalen is, gebeurt dat meestal
met 60.000 liter per minuut. Door deze enorme hoeveelheid water die uit de polder wordt
weggedraaid, ontstaat een flinke stroming richting de molen.
Niet alleen water, maar ook veel drijvend materiaal wordt naar de molen
getrokken. In het zomerseizoen is dit vaak recreatiemateriaal als
voetballen, lege flessen en divers plastic. Tijdens de andere seizoenen
komt er zo nu en dan een drijvende balk of dikke tak aangedreven.
Al het materiaal wordt door het
zogenaamde krooshek
tegengehouden. Gelukkig maar,
want een dikke tak bijvoorbeeld
kan alle draaiende delen van de
molen blokkeren en daarmee grote
schade aanrichten.

Wietplanten 24 en 29 december

krooshek

Met een hark visten
wij alle nog
drijvende resten uit
het water. Het resulteerde in een kruiwagen
met drie volle
vuilniszakken en een
dominante wietgeur
eromheen.

Wij bekijken dagelijks het
krooshek om te voorkomen dat
aangedreven materiaal de toevoer
tot de vijzel blokkeert. Bijzonder
was het, dat op een dag in
december het krooshek
geblokkeerd was door…..een grote
hoeveelheid restanten van een
wietkwekerij. Kluiten en
plantresten zijn blijkbaar in de
nacht gedumpt in het water van
Het Twiske.

overduidelijk oude wietplanten

Wij, Marijke en Marcel, zijn omringd door
water. We werken veel op en langs het water, we
lopen veel over de geitenbruggetjes, ook bij harde wind. En
toch is het ons de afgelopen 8 jaar nog niet overkomen dat
we ongewild te water gingen met alle kleding nog aan.
Tot 14 december jl…………
Marcel ging met kleding, overall en winterjas door een
bijzondere manoeuvre van een bok vanuit de boot volledig
kopje onder. Op de kant gekropen kon Marcel als eerste
actie zijn smartphone nagenoeg droog uit zijn broekzak
halen. Zijn sleutelbos werd vervolgens veilig gesteld, maar
de autosleutel met afstandsbediening was wel een paar
weken onwillig. De schade aan deze knap frisse winterduik
was Marcels bril, die voor de eeuwigheid op de bodem van
de Zuidwestplas is blijven liggen.
alle kleding mocht eerst aan de waslijn uitdruipen voor dat het de
wasmachine in ging

Marcel is jarenlang beroepskorenmolenaar geweest, onder andere op korenmolen
De Roode Leeuw in Gouda. De molen staat in een woonwijk en dus vonden wij het van
belang dat het rondom de molen altijd netjes schoon moest zijn. Toch werden bij het aanleveren
van graan altijd wel korrels gemorst op straat.
Om te voorkomen dat muizen, ratten en wilde duiven zich
rondom de molen zouden gaan vestigen, had Marcel naast de
molen een duiventil gebouwd met een paar sierduiven. De
duifjes mochten altijd vrij rondvliegen en waren daarmee
steeds weer nuttig met het opeten van al het gemorste graan.

korenmolen De Roode leeuw in Gouda
rond 1990

Waarom Marcel als poldermolenaar 30
jaar later op het erf van de Twiskemolen
ook een duiventil heeft staan met
dezelfde bijzondere sierduiven, lees je in
de volgende nieuwsbrief.

Jan Steen schilderde deze bijzondere duif al in 1660, de Oud Hollandse Kapucijn

