
gevlucht 
Verderop in deze nieuwsbrief geeft de in de  
molenwereld alom bekende Johan Bakker nog  
een reactie over de begintijd van gietijzeren  
molenassen in Nederland. En dat doet ons  
aan het volgende herinneren; Johan praat en  
schrijft niet graag over de benaming ‘wiekenkruis’, maar liever over de oorspronkelijke term ‘gevlucht’. Eigenlijk vinden 
wij dat ook een mooiere omschrijving en gaan dan ook proberen (……..) deze naam voortaan te gebruiken  
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   in deze nieuwsbrief 

-- voortgang herstel molen 
-- ons paradijs 
-- het bovenwiel 
-- kort en laatste nieuws 

Terwijl molenmaker Poland in de werkplaats bezig is met het samenstellen van het gevlucht, genieten wij,  
Marijke, Marcel én kat Thyson achter het raam van het resultaat dat rietdekkersbedrijf  ‘t Eiland in één week 
heeft bereikt. 
Tijdens 5 zonnige maar koude dagen werkten de rietdekkers met 3 man sterk (1 dame, 2 heren) van 7.15 uur   
‘s morgens tot 18.15 uur ‘s avonds aan het dekken van de gerestaureerde Twiskemolenkap. 

Voordat wij kort en bondig gaan uitleggen hoe de 
rietdekker zijn vak uitoefent, eerst even een paar 
feitjes over deze Twiskemolenklus: 
 
-- Aan de hijskraan hangt 1 van de 8 gebruikte  
   bundels riet. 
 
-- 1 bundel bevat 84 bossen riet. 
 
-- 1 bos riet weegt zo’n 3 kg. 
 
-- Het totale pakket riet op de Twiskemolenkap   
   weegt  dan ook 8 x 84 x 3kg = ± 2000 kg. 
 
Het riet dat in opdracht van rietdekkersbedrijf ‘t 
Eiland op Wieringen is geoogst (zie vorige 
nieuwsbrief) zal zo’n 3 maanden moeten drogen. 
De nu gebruikte bundels zijn dan ook van de  
maai-oogst 2017. 

foto boven: in de werkplaats van Poland 
in Oterleek wordt hard gewerkt aan het 
nieuwe wiekenkruis (= gevlucht) van de 
Twiskemolen 



Op bovenstaande foto is veel te zien over de manier waarop het vak van rietdekker wordt uitgeoefend. 

rietbos binden van het riet 

losliggend riet 

Links van rietdekker Menno Kooijman zie je twee 
rietbossen die nog niet zijn losgesneden. Menno slaat 
met een drijfbord het al losgesneden riet in de juiste 
schuine vorm.  Dit losgesneden riet wordt tijdelijk op 
zijn plek gehouden door een witte flexibele buis die 
weer op het riet wordt geklemd met een houten 
‘haring’ waar een stevige spijker doorheen is 
gestoken. 
 
Links op de foto (= foto A) zie  
je kleine bosjes gebonden riet.  
Dit is riet dat al  
bevestigd is aan het houten rasterwerk  
van de molenkap.   
 
Op foto B zie je een samenspel van twee  
rietdekkers; de rietdekker aan de buitenzijde 
van de kap steekt met de rietdekkersnaald  
(zie foto C) gewaxd touw door het riet naar binnen, 
met het oog van de naald naar voren.  
De rietdekker binnen in de kap haalt het touw uit het 
oog van de naald. 
De naald wordt door de rietdekker buiten 
teruggetrokken en een stukje verder weer door het 
riet gestoken. De rietdekker binnen haalt het touw 
weer door het oog van de naald (zie foto D) en de 
rietdekker buiten trekt de naald weer naar zich toe. 
Het touw wordt nu stevig aangetrokken waardoor het 
kleine bosje riet van zo’n 8 cm breed  (en zo’n 25 cm 
dik) vastgebonden is aan de molenkap (zie foto E). 
 
Op foto A zie je links de reeks kleine gebonden 
rietbosjes. Rietdekker Menno is bezig met het 
aanbrengen van een volgende laag. Deze nieuwe laag 
wordt ook weer in kleine bosjes aan de kap gebonden, 
maar dan zo’n 25 cm hoger dan de onderlaag. 
 
Bosje na bosje wordt vastgebonden, laag na laag 
wordt de kap verder met riet bedekt. 
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Het teamwerk en het vakmanschap laten na bijna een week een bijzonder mooi en degelijk eindresultaat zien, 
een werkstuk  
dat weer voor  
zo’n 40 tot  
50 jaar de  
molenkap én 
de romp  
eronder 
zal beschermen 
tegen weer en  
wind. 

in het midden Menno Kooijman, links van hem zus Sandra en 
rechts oom Theo. We missen de vader van Menno, hij is tijdens 
deze klus helaas aan huis gebonden door een gebroken been 

en omwille van de bedrijfsnaam mochten de drie 
vakmensen ook nog even hun eigen werk 
aanschouwen…… 

E D 

Rietdekkers-
bedrijf ‘t Eiland 
kijkt zelf ook 
dankbaar terug 
op het 
eindresultaat. 



                                                               ons paradijs 

Op de foto waarop de 3 rietdekkers poseren, zie je dat er 
nogal wat restanten riet op de grond liggen. Wij (Marijke 
en Marcel) hebben in het weekend ná het gereed komen 
van de rietkap en vóórdat de ijzige koude wind Nederland  
binnendrong al het riet bij elkaar geharkt en op de bodem 
van de geiten- en bokkenhokken uitgestrooid.  
 
Vervolgens hebben wij de 5 bokken van een eiland naar 
het vasteland gebracht. Op foto 2 is te zien dat de boot al 
als ijsbreker moest fungeren. De stukken geiten- en 
bokkenland werden omheind met schrikdraad, zodat de 
dieren niet via het aangroeiende ijs verder aan de wandel 
konden gaan.  
 
De ijzig koude wind drong langzaam maar zeker de slecht 
geïsoleerde molen binnen. Wij zijn dat gewend, wij vinden 
dat niet erg, het hoort bij het molenaarsleven. Maar enige 
overlast hadden wij wel.  
 
 
 
 
We hebben geen gasaansluiting, de verwarming in de 
molen is elektrisch, en kan niet opboksen tegen  
binnendringende ijzige wind. Afhankelijk van de 
windkracht was het in de huiskamer (=H op de tekening 
hieronder) tussen de 14 en 18 graden. De keuken (=E) 
ligt op het oosten en daar hebben wij de raamluiken een   
paar dagen dicht gehouden (zie foto 3). Maar de 
oostenwind drong zo stevig door, dat de waterleiding in 
de keuken (in het plafond) toch bevroor. Daardoor  
       hadden wij 2 dagen geen water in de badkamer (=B)  

 waterloop 
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boven de keuken, waar wij het badkamer-
raampje al hadden afgedekt met een stapel  
         badhanddoeken en dekens…..    
         Met 3 extra elektrische kacheltjes  
         trachtten wij het aangenaam te    
                                         houden in huis. 

De kelders hebben tijdens de wintertijd een redelijk 
constante temperatuur van zo’n 5 graden. De zolder (=Z) 
boven de slaapkamers (=S) waar onze (kleding)kasten 
staan had tijdens de periode van ‘de Siberische beer’ een 
temperatuur van 6 graden onder nul! 

badkamer 
raam 

Tijdens deze koude periode is het wat behelpen. Een extra 
trui en thermische onderkleding helpen mee om ons 
paradijs daadwerkelijk ons paradijs te laten blijven, zeker 
als we mogen genieten van groepen smienten, krak-
eenden en zelfs een lepelaar, die dichtbij de molen 
trachten te overleven in de kleine stukken open water. 

foto: Miriam Suijkerbuik 1 
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de houtkachel kunnen wij niet gebruiken omdat het 
tijdelijke platte dakje op de molenromp voor 
onvoldoende trek zorgt 
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het bovenwiel 

Het eeuwenoude bovenwiel uit 1637 heeft de windhoos van  
18 oktober 2016 redelijk goed doorstaan.  
Door het projectteam werd al in een vroeg stadium besloten dit 
enorme wiel, met een doorsnede van bijna 3 meter, goed te 
controleren en daar waar nodig te renoveren. 

                       Het bovenwiel met zijn 48 kammen  
                       is in de werkplaats van Poland plat    
                  neergelegd  op een soort draaischijf. 
Hierdoor kon secuur gemeten worden of het wiel 
nog wel rond was. Ondanks dat het zware wiel van 
stevig eiken is gemaakt, zou de windhoos met zijn 
enorme krachten het wiel vervormd kunnen hebben. 
Wat is er uiteindelijk aan het wiel aangepast? 
-- De buitenrand van het wiel is opgedikt. 
    Aan een kant is de verdikking bijna 3 cm,  
    de andere zijde is hooguit 1½ cm verdikt,  
    waardoor het wiel nu weer perfect rond is. 

-- En er is een nieuwe stalen band om   
    het wiel aangebracht.  

Ook zijn alle 48 kammen van het bovenwiel    
vervangen door nieuwe azijnhouten kammen. 
De kammen zijn redelijk makkelijk te                   
verwisselen. De kam steekt aan de achterkant 

van het wiel uit. 
Onderaan de kam zit een 
rechthoekig gat. De kam 
wordt vastgezet door een 
houten spie in dit gat te 
slaan. 
 

bovenkant kam onderkant kam 

kam 

foto boven: de oude  acacia- 
en azobe-kammen zijn uit het 
bovenwiel verwijderd 

foto onder: de basisvorm van 
een nieuwe kam wordt met 
een lintzaag uitgezaagd 

foto links: op een grote draaischijf ligt het bovenwiel met 
ruw gevormde nieuwe kammen. Met een vast opgesteld 
precisie-instrument tekent Cees Poland de juiste 
onderlinge afstand af op de kammen 

foto links én rechts: 
door vakkundig 
beitelen, schaven 
en schuren hebben 
de nieuwe kammen 
hun juiste vorm 
gekregen 

foto rechts: de vang 
(= de remblokken) 
rondom het wiel is 
ook bijgeschaafd 
omdat het bovenwiel 
na renovatie een iets 
grotere omtrek heeft 
gekregen 

bijzonder detail: het eikenhouten bovenwiel is door roet-
aanslag van de houtkachel in de loop der tijd donker gekleurd  



molenas 

vulstukken 

bovenwiel 

samen 

In de vorige nieuwsbrief heb je kunnen lezen hoe de molenas  
   en het bovenwiel als één geheel naar de 
      molen werden vervoerd.  

De molenas wordt precies in het  
 midden van het wiel vastgezet  
  met eiken blokken, de  
   zogenaamde vulstukken. 

   Tussen de vulstukken en het wiel worden wiggen  
  geslagen om alle onderdelen klemvast op hun plek te 
houden. Je zou de vraag kunnen stellen waarom het 
vierkante gat in het midden van het bovenwiel niet veel 
kleiner is gemaakt, waardoor de gietijzeren molenas 
zonder vulstukken klemvast aan het bovenwiel bevestigd 
kan worden. Het antwoord is eenvoudig: 
 Het bovenwiel is in het jaar 1637 gemaakt, in een tijd dat er nog geen giet-

ijzeren assen bestonden. Vóór ±1835 werden molenassen van hout gemaakt! 

Houten assen werden van omvangrijke boomstammen gemaakt om alle krachten, die op de as worden 
uitgeoefend tijdens het draaien van het wiekenkruis te kunnen verdragen.  
De houten as van de Twiskemolen zou in doorsnede zo’n 60x60 cm zijn geweest, en daarmee het vierkante gat  
in het bovenwiel nagenoeg gevuld hebben. 

Het silhouet op de tekening hiernaast geeft 
goed weer hoe enorm groot de vroegere 
molenassen waren. Toch waren ze veel 
zwakker dan de latere dunnere gietijzeren 
assen. De gietijzeren as van de Twiskemolen     
          die de windhoos in tweeën heeft doen  
                     breken, stamde uit de begintijd  
                       van de gietijzeren assen, uit  
                       1872.  Het is echt jammer dat    
                     dit monumentale onderdeel van  
       de molen onherstelbaar werd beschadigd. 

foto: vergeleken met een houten molenas lijkt de gietijzeren as maar iel. Toch is 
deze stukken sterker dan een houten as. Hij heeft wel dezelfde lengte van 690 cm  

foto onder: een oude houten molenas. Rond 
de vierkanten gaten (waar de roeden 
doorheen gestoken worden) zijn meerdere 
ijzeren stroppen aangebracht om te voor-
komen dat het hout open scheurt door de 
krachten van het draaiend gevlucht 
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kort en laatste nieuws 

                 Er is 
één stel dat niet 
blij zal zijn als de 
molen weer in ere 
is hersteld; dat is 
het koppel wilde 
postduiven dat een 
gat in de niet-
werkende 
poldermolen heeft 
gevonden om een 
knus nestje te 
bouwen.  

Beste Marcel, 

gefeliciteerd met jullie prachtige 

nieuwsbrief! 

Alles is zo mooi en helder uitgelegd en in 

beeld gebracht dat ik het gelijk aan mijn 

MIO's heb gestuurd ter instructie. 

Veel dank en verder succes met de 

wederopbouw!  Groeten van B 

Heel erg gefeliciteerd met 

je nieuwe status! Heel fijn. 

Wat een prachtige 

uitgebreide nieuwsbrieven, 

leuk om te volgen!!  

                Hoi Marcel & Marijke, 
                Wat een mooie en leerzame nieuwsbrief weer! 
                Na het lezen had ik nog wat vraagjes: 
             - de nieuwe askop wordt groter. De oude as woog 3000kg. Hoeveel gaat 
de nieuwe as wegen?  
- de nieuwe roeden worden ook groter. Hoeveel gaan die wegen? 
- het zal wel nagerekend zijn, maar de romp en fundering zijn wel voldoende 
stevig om die extra gewichten te dragen? 
- de molen is in 1974 verhoogd. Is de verticale as in het midden dan ook 
verlengd? Of is die in het geheel vervangen door een langere? 
Zomaar wat vraagjes uit interesse. 
Als de nieuwe kap geplaatst gaat worden, zou ik het leuk vinden dat als 
toeschouwer van dichtbij te zien. Zijn daar al data voor gepland?    Groetjes, S 

Marijke, Marcel, 
 Het is weer een hartstikke leuke (en leerzame) nieuwsbrief 

geworden. Met plezier gelezen. 
Ik wens jullie een sprankelend 2018, en dat    de Twiskemolen 

spoedig in volle glorie is hersteld.  
Met vriendelijke groet, E 

Beste Marcel en Marijke, 
 Ook ik wens jullie een heel goed 2018  toe. 
Wat vind ik de nieuwsbrieven interessant. Molens passen zo in 
het landschap maar zo langzamerhand begin ik er een klein 
beetje over te begrijpen. 
 Met vriendelijke groet, D 

De deksel is gerestaureerd en kan op de pot geplaatst worden, oftewel: de 
molenkap kan op de romp geplaatst worden. Maar voor het zover is, zal eerst 
het gevlucht klaar moeten zijn (want de roeden zullen op dezelfde dag  
       dat de kap op de romp geplaatst wordt, door de dan aanwezige grote 

160tons kraan, door de askop gestoken worden). 
Ook zal de komende weken eerst nog herstelwerk aan de kuip (= de boven-
rand van de molenromp) verricht moeten worden, als ook reparatiewerk 
aan de vloeren van de tweede zolder en de kapzolder, wordt de koningspil 
gelift en nagekeken en worden de kammen van de onderbonkelaar en het 
vijzelwiel vervangen. Meer hierover in een volgende nieuwsbrief. 

het fraaie nest laten we nog 
even zo, de eieren hebben we 
verwisseld voor nepeieren zodat 
het koppel rustig doorbroedt en 
daarmee niet elders in de molen 
een nieuw nest gaat bouwen 

                Onze nieuwsbrieven brengen veel positieve reacties teweeg, dat maakt ons blij. Per nieuws- 
         brief zouden we veel meer kunnen beschrijven, of het nu gaat om de molentechniek, de biotoop 
met zijn dieren, of hoe wij, het molenaarsgezin, ons leven leiden als vrijwilligers in samenhang met 
betrokken organisaties, onze relatie met het waterschap HHNK, met de eigenaar van de molen 
(recreatieschap Twiske-Waterland), met familie en vrienden, met medevrijwilligers enzovoort. 
Wie weet gaat Marcel de komende jaren een boek schrijven……. Voor nu een paar reacties van 
nieuwsbrieflezers. 

Beste mensen, 
Opnieuw mijn petje af voor deze nieuwsbrief. Ik leer er elke keer 
weer van.  Stuur deze ook altijd door naar een amateur molenaar 
in Fryslân, die ze graag leest.     Hartelijke groet, W 

Mooi stukje werk, 
deze nieuwsbrief. 
En gefeliciteerd met 
de erfgoed-erkenning! 
Een heel mooi 2018 
gewenst. 
Vriendelijke groet, T 

links de nepeieren, rechts de echte 


