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                                                       kwartetspel 

….……..“Mag ik van jou,  
van Molens,  
      de Twiskemolen”…… 
 
Uitgeverij Lubberhuizen 
heeft  onlangs een 
kwartetspel op de markt 
gebracht met 56  
luchtfoto’s van 
Amsterdam.  
Met thema’s als torens, 
grachten, musea, bruggen 
en molens krijg je via het 
spel een leuke kijk op 
Amsterdam van boven. 
De Amsterdamse molens 
De Otter,  
De molen van Sloten en  
Molen De 1200 Roe zijn 
onderdeel van het 
kwartetspel, maar een 
aantal andere belangrijke 
Amsterdamse molens 
ontbreken.  

Voor ons een leuke verrassing dat de Twiskemolen wél 
deel uitmaakt van het spel. Wat een eer ! 



graan is zwaarder dan water  

Begin januari stond in het 
Noordhollands Dagblad 
Zaanstreek, een artikel  
over de Twiskemolen met de 
leuk doordachte kop: ‘Graan 
is zwaarder dan water’, 
geschreven door Koos Reitsma.  

De kop van het artikel slaat natuurlijk op ons molenaarsverleden, waarin Marcel werkzaam was als ambachtelijk 
windkorenmolenaar. Omdat we in een eerdere nieuwsbrief beloofden terug te blikken op ons molenaarsverleden, is 
de krantenkop een mooi bruggetje. 
 
Na ruim een jaar in Nederland rondgezworven te hebben om het molenaarsvak te leren op diverse 
windkorenmolens (o.a. in Groesbeek, Vragender, Wolphaartsdijk en Schiedam), kreeg Marcel in 1980 de kans om 
tijdelijk in dienst te treden bij Stichting Molen De Vrijheid in Schiedam. Dit tijdelijk dienstverband werd na een jaar 
omgezet in   een vast dienstverband dankzij verdere groei van het bedrijf. In de hoogtijdagen van het windbedrijf 
maalden de vier molenaars  zo’n 14.000 kg graan per week voor een 30-tal bakkerijen in de regio. 
 
 

De Vrijheid 
Schiedam 

De Roode Leeuw 
Gouda 

De Adriaan 
Haarlem 

De Twiskemolen 
Landsmeer 

De Oude Knegt 
Akersloot 

beroepsmolenaar 
1980-1985 

beroepsmolenaar 
1985-1992 

vrijwillig molenaar  
2011 

vrijwillig molenaar  
2010 

vrijwillig molenaar  
vanaf 2012 

De 8 zolders tellende De Vrijheid is een van de hoogste monumentale 
korenmolens ter wereld!   
Aan deze silhouetten is  te zien dat wij in de loop der jaren steeds 
kleinere molens zijn      gaan opzoeken.  
Zouden de dalende      hoogtematen van de molens verband     
kunnen houden met   onze stijgende leeftijd?....  

In De Roode Leeuw en De 
Twiskemolen zijn ook woningen 
gesitueerd waarin wij      
woonden/wonen. 

De hoogste molens ter wereld staan in Schiedam. Een van die molens is 
molen De Vrijheid. Dat je als molenaar maar beter geen hoogtevrees 
kunt hebben laat de foto rechts, uit 1983 goed zien; v.l.n.r. poseren Rob 
Batenburg, Marcel en Cock den Uyl voor de foto.  
Cock staat zelfs ontspannen geleund tegen het schuine, naar buiten toe 
gerichte  baliehek (=balkonhek) op een hoogte van 18,5 meter! En dan 
klommen we ook nog eens vanaf de balie ruim 12 meter omhoog de wiek 
in om de zeilen voor te leggen.…….  
 
De laatste decennia van de vorige eeuw waren gouden tijden voor het 
ambachtelijk korenmolenaarsvak. De consument had behoefte aan een 
grote variëteit eerlijke, ambachtelijke broodsoorten. De grote 
meelfabrieken in Nederland waren ingesteld op verwerking van grote 
partijen en konden moeilijk aan de gevarieerde vraag van de bakker 
voldoen. (De meelfabrieken konden wel bijv. meergranenmeel 
produceren, maar dan moest de bakker een paar ton tegelijk afnemen.) 
De ambachtelijk molenaar sprong in dit gat en kon de bakker makkelijk 
een baaltje ‘op maat’ leveren. De bakkers maakten vervolgens reclame 
voor hun ambachtelijk product, gemalen op een korenmolen uit de 
regio….. Het Gilde van Echte Bakkers in de regio Schiedam sloot molen 
De Vrijheid exclusief in de armen en daarmee was voor velen jaren 
meelafzet gegarandeerd. 

Het artikel is terug te lezen op onze website: 
http://www.twiskemolen.nl/foto-video/media/  



De vele trappen in de molen en het gesjouw met balen graan en 
meel maakten sterk en lenig.  
Veel graan, zoals tarwe en rogge, werd in bulk aangeleverd. 
Granen als haver, gerst en mais werd in zakgoed de molen in 
gesjouwd. Hoeveel er aan gewicht door ons molenaars toentertijd 
wekelijks getild werd, leggen we uit met onderstaand 
rekensommetje: 

 
De wekelijkse graanomzet varieerde tussen de 7 en 14 ton. We gaan 
uit van het gemiddelde van 10 ton (10.000 kg). 
 
Via jacobsladders en valbuizen kwam het in de molen opgeslagen 
graan tussen de molenstenen terecht waar het vermalen werd tot 
meel. Dat meel viel in een meelzak. De volle meelzak tilden wij van 
de molenstenen weg en zetten deze op de weegschaal (1e keer de 
meelzak in handen). Na weging werd de zak dichtgebonden. De 
zak met warm meel werd vervolgens van de weegschaal gehaald en 
in een hoek neergezet (2e x in handen). De volgende dag was de 
zak meel afgekoeld en kon deze met andere zakken meel gestapeld 
worden (3e x in handen). 
Een week later ging de zak meel naar de bakker; de zak werd van 
de stapel getild en op een glijgoot gelegd of via een hijswerk naar de 
begane grond getakeld (4e x in handen). De zak werd van de 
glijgoot gehaald en in de vrachtwagen gestapeld (5e x in handen).  
Bij de bakker aangekomen werd de zak uit de vrachtwagen gehaald 
en in het magazijn van de bakker neergelegd (dit was de 6e en 
laatste keer dat je dezelfde baal meel in handen had). 
 
Dit betekent dat met een graanomzet van 10.000 kg per week  je 
wekelijks 6 x 10.000 = 60.000 kg in handen had / op je schouders 
droeg.   
Tegenwoordig hebben meelzakken een inhoud van 25 kg, maar in de 
jaren 80 van de vorige eeuw sjouwden wij nog met balen meel van 
50 kg. Wekelijks hadden wij dus 60.000 : 50 = 1200 balen meel in 
handen………. !! 
 
Nu wonen en werken we in een poldermolen, De Twiskemolen, die 
water verplaatst. De vaardigheden zijn in de basis hetzelfde; 
weerkennis, wiekenkruis op de wind zetten, zeilen voorleggen, 
tandwielen in/uitschakelen, onderhoud plegen, veiligheidsregels in 
acht nemen, etc., etc.  Maar…… zakken graan/meel hoeven we niet 
meer te sjouwen: ……GRAAN IS ZWAARDER DAN WATER…… 

het wekelijks sjouwen van vele tonnen meel 

foto boven: met een vrachtwagen reden wij 
wekelijks van Schiedam naar de havens van 

Dordrecht om losgestorte baktarwe op te halen 

foto boven: met dezelfde vrachtwagen reden 
we ook wekelijks langs 20 tot 30 bakkerijen in 

de regio om zo’n 15 verschillende 
meelproducten in 50kg zakken(!) af te leveren 

foto links: door de bakker te ondersteunen bij 
de promotie van het ambachtelijk brood, 
hielpen wij onszelf aan meer omzet. Als 
molenaars draaiden wij onze hand er niet voor 
om op een braderie bij de bakkerij ‘even’ een 
ruim 1000 kg wegende molensteen neer te 
leggen om het winkelend publiek te 
demonstreren hoe een molensteen te scherpen. 
Vooraan op de foto: Marcel, in het blauw Rob 
Batenburg 

Het molenaarsvak is deels theoretisch te leren, maar met 
jarenlange praktijkervaring leer je het vak pas echt; kennis van 
het weer, omgaan met en onderhoud van de monumentale 
korenmolen, graan-/meelkwaliteiten bepalen zodat de bakker 
een goed brood kan bakken, molenstenen scherpen, 
bakkerijtrends volgen, etc, etc. Op molen De Vrijheid is Marcel 
door het landelijk Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde op een 
gegeven moment geballoteerd van leerling- tot gezelmolenaar. 



Velen weten dat wij het geven van voorlichting over het molenaarsvak een 
belangrijke doelstelling vinden. Dat educatie ons in het bloed zit illustreert 
bovenstaande foto met informatiepanelen van onze hand in molen De Vrijheid. 
De foto is van slechte kwaliteit maar we wilden het jullie toch niet onthouden. 
Met zakjes van verschillende graan- en meelsoorten, tekeningen (van beeldend 
kunstenaar Ardi Brouwer, zus van Marijke) en korte teksten werd het gehele 
complexe verwerkingsproces van graan in de windkorenmolen uitgelegd.  
De panelen zijn ontmanteld, maar de tekeningen zijn veilig gesteld in het  
                   archief van Stichting De  
              Schiedamse Molens. 

dat er ook in de jaren tachtig een onmisbare samenwerking was tussen 
beroepskrachten en vrijwilligers bewijst bovenstaande foto. Met z’n allen 
gezellig een dagje naar….. De Zaanse Schans. Marcel staand, helemaal 
rechts 

In een volgende nieuwsbrief komt korenmolen De Roode Leeuw in Gouda aan bod. 

de doorsneetekening rechts laat goed zien dat wij molenaars in goede 
conditie moesten verkeren; elke verdieping is ruim 4 meter hoog. Op de 
verdiepingen stonden machines (als een graanreiniger, een vlokkenwals, 
een bloemzeef, diverse mengketels etc.) Veel, heeeel veel werd door ons 
(en wordt door de huidige molenaars nog steeds) via de steile 
molentrappen op en neer gelopen, wat naast een flinke longinhoud ook 
sterke beenspieren oplevert. 



In 2013 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) diverse grote onderhoudsklussen 
uitgevoerd aan het gemaal onder de molen. De in slechte staat verkerende wachtdeuren zijn in juli vervangen door 
een wachtklep. In augustus is het lager onderaan de vijzel versterkt d.m.v. nieuwe bouten. Voor beide klussen is 
zwaar materieel gebruikt, wat tot gevolg heeft gehad dat op verschillende plaatsen de bestrating is verzakt. 

herstel bestratingen molenerf  

juli 2013 augustus 2013 

voor en tijdens het herstel 
januari 2014 

voor en na het herstel op de dijk bij de waterloop 

voor, tijdens en na het herstel op de dijk bij de poortingang.  

omdat HHNK weet dat 
het erf als cultureel 
erfgoed wordt 
beschouwd, is het 
herstelwerk van de 
klinkerbestrating 
zorgvuldig uitgevoerd 

links; het klinkerpad bij 
de vijzel moest geheel 
opnieuw gelegd worden 

Jan (links) en Bas van HHNK hadden het soms knap zwaar te verduren 
bij een stevige zuidoostenwind en temperaturen rond het vriespunt 
 



kort en laatste nieuws  

                      Dit jaar zullen er geen lammeren   
                    geboren worden rond De Twiskemolen.  
Hoe geweldig de belevenis van hun geboorte en eerste 
groei ook is, toch hebben wij besloten dit jaar vooral te 
genieten van het volwassen worden van de                  
4 geitlammeren van 2013. Het zien opgroeien tot 
volwassen geit hebben wij nog niet eerder meegemaakt. 
 
De huidige 12 geiten en 1 bok kunnen als groep de 4 ha 
grote molenbiotoop goed begrazen. De stal en de 
schuilhokken zijn ook ingericht op 10, max. 15 geiten. 
De consequentie van opnieuw lammeren krijgen zou 
zijn dat oudere geiten van de groep weg moeten uit ons 
beheergebied. De gedachte daaraan vinden wij al 
lastig…. 

                         Het jaaroverzicht 2013 laat nog even op zich wachten omdat wij andere bezigheden 
                         voorrang moeten geven. Wat we alvast kunnen melden zijn de hoeveelheid  
        omwentelingen van de wieken van afgelopen jaar: 637.904.  In 2012 draaiden de wieken 431.337  
omwentelingen. Dat de molen 48% meer omwentelingen heeft gemaakt is natuurlijk vooral te wijten aan 
het feit dat Marcel eind 2012 zijn baan bij museum Het Dolhuys heeft opgezegd. 

                               Voor iedereen die zin heeft een dag lekker buiten te werken, de Twiskewind te 
           voelen, de geur op te snuiven van bok Glunt, en ‘s avonds rozig op de bank te zitten, zijn hier de 
data van de vrijwilligersdagen van dit jaar:  5 april, 3 mei, 6 september, 4 oktober en 1 november. 
Alle werkdagen zijn op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Wil je graag meedoen op een of meerdere 
dagen, meld je dan aan via twiskemolen@hotmail.com. 

. 

vanuit de kap is de open plek 
goed zichtbaar. Gelukkig 

dringt maar weinig 
regenwater naar binnen 

We hebben de afgelopen maanden 3 zware stormen over ons heen 
gehad. Op een omgewaaide lijsterbes na, is er geen schade 
opgetreden.  
In de nacht van 25 op 26 januari draaide een vlagerige wind van 
zuidoost naar noordwest. Door de draaiing is een zwakke rietplek aan 
de achterzijde van de kap kapot gewaaid. Het gevolg: een pittige 
hanekam op de kap en een open spleet van ruim een meter lang.  
Op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief is rietdekker 
Dikkers-Kolijn bezig de schade te herstellen. 

www.twiskemolen.nl                                                    voor dagelijkse weetjes: twitter: @molenaar-marcel 


