
TWICKEL      HET HUIS36. 

Het middeleeuwse huis Twickel is gebouwd met zo-
geheten kloostermoppen en Bentheimer zandsteen. 
Bentheimer zandsteen werd vanaf 1250 gedolven in 
de steengroeven van het Duitse graafschap Bentheim. 
Vanuit Nordhorn werd het per schip over de Vecht naar 
Zwolle vervoerd. Vandaar ging het, eveneens per schip, 
naar de verschillende bouwplaatsen in Nederland en 
Vlaanderen. De steensoort werd tot 1700 vooral ge-
bruikt bij de bouw van kerken en stadhuizen. Verder 
werd zandsteen toegepast in doopvonten, molenste-
nen, drinkbakken en in de vorm van ornamenten.

Bentheimer zandsteen was nogal duur, vooral vanwege 
de hoge transportkosten. Vandaar dat het gebruik ervan 
in Nederland geleidelijk afnam. Dat gold veel minder 
in de gebieden die dichtbij de steengroeven lagen zo-
als Twente en Westfalen. Vrijwel alle laatmiddeleeuwse 
kerken in die gebieden zijn gebouwd met Bentheimer 
zandsteen. De steenblokken werden meestal per kar 
naar de bouwplaats vervoerd. Dat is ook op Twickel ge-
beurd dat vanuit Bentheim goed bereikbaar was. Zowel 
Delden als Bentheim lagen aan de oude doorgaande 
weg die Nederland met Duitsland verbond.

Op Twickel zijn de zandstenen blokken gebruikt voor 
de fundering en onderbouw van het huis. Daarvoor 
waren ze door hun gewicht en omvang buitengewoon 
geschikt. Behalve in de buitenmuren van de onderbouw 
werden de zandstenen ook gebruikt in de pijlers die in 
het onderhuis kwamen te staan. Door de korte over-
spanningsbogen tussen de middenkolommen en de 
buitenmuren, kenmerkend voor de Romaanse architec-
tuur, was het draagvermogen van de constructie groot.

De bovenbouw van het huis werd opgemetseld met 
kloostermoppen. Dat gebeurde deels om bouwtechni-
sche redenen - de belasting van de onderbouw - deels 
vanwege de kosten. Kloostermoppen waren aanzienlijk 
goedkoper dan Bentheimer zandsteen, omdat ze overal 
gemaakt konden worden waar klei en turf in de bodem 
voorhanden waren. Daardoor waren de transportkos-
ten gering.

Kloostermoppen zijn de oudste Nederlandse baksteen-
soort. Ze werden voor het eerst gebruikt door monni-
ken die vanaf 1100 in Friesland en Holland hun eerste 

kloosters bouwden. De kennis van het productieproces 
hadden ze meegenomen uit Italië, waar het gebruik van 
baksteen al in de Romeinse tijd bekend was. De stenen 
werden gemaakt van rivierklei of zeeklei. Afhankelijk van 
de kleisoort kregen ze een rode of een gele kleur. Zat er 
ijzer in de klei, dan werd de steen rood, zat er kalk in, 
dan werd hij geel. 

Het productieproces was betrekkelijk eenvoudig. De 
klei werd in mallen tot een steenvorm samengedrukt 
waarna de stenen enkele weken onder een afdak te 
drogen werden gelegd en daarna in een oven gebakken. 
Dat gebeurde in de Middeleeuwen in veldovens. Op de 
plaats waar de klei werd gewonnen, werd dan in het vrije 
veld een oven gebouwd die met turf werd gestookt. Na 
drie weken waren de stenen hard en moesten ze nog 
eens drie weken drogen. Waar de kloostermoppen van 
Twickel precies vandaan kwamen, is niet bekend. In elk 
geval uit de buurt, gezien de vervoerskosten. Wat de 
kleur van de steen betreft kan het: in de Twentse bodem 
komt veel klei met ijzeroer voor. 

Anders dan na 1640, toen de rentmeesters in hun 
jaarrekeningen posten boekten voor betalingen aan 
ambachtslieden die voor Twickel werkten, is er over 
de middeleeuwse bouwmeesters niets bekend. Het is 
niet onmogelijk dat ook zij uit de omgeving van Bent-
heim kwamen. Uit latere jaren zijn wel bouwlieden uit 
die omgeving bekend die voor Twickel hebben gewerkt. 
Zo werd de stenen brug voor het huis omstreeks 1709 
gebouwd door Lubbert Hagen uit Gildehaus. De steen-
houwers uit Bentheim hakten hun stenen meestal in de 
winter uit de steengroeven om ze in de zomer op de 
lokale bouwprojecten te verwerken.

Overigens zal het bouwen van het huis Twickel geen 
sinecure zijn geweest gezien de hoge grondwaterstand 
in het gebied. Dat betekent dat de middeleeuwse bouw-
meesters de funderingen in het water moesten leggen. 
Omdat er onder het huis nooit onderzoek is gedaan, 
weten we niet hoe ze de ondergrond onder de funderin-
gen verstevigd hebben. Bodemversteviging met eiken-
houten palen was in die tijd al een bekende techniek. 
Dat kon verticaal - zoals in Holland gebeurde - maar 
ook horizontaal. De balken werden dan als een soort 
houtvlot samengebonden en vervolgens met stenen 
afgezonken in de bouwput.

KLOOSTERMOPPEN

Huis Twickel is opgebouwd uit zandsteen en 
baksteen. 

Het drogen van bakstenen gebeurde in de open lucht.


