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Als je 2 maanden van 2018 zou mogen noemen waar vele ochtenden en avonden 
adembenemend Hollands mooi waren, dan waren dat wel de afgelopen maanden 
oktober en november. Vanuit de molen hebben wij een redelijk wijds uitzicht,  
we staan dan ook menigmaal voor het raam te genieten. 

Zo nu en dan krijgen wij de kans een 
zeer bijzonder moment vast te leggen 
op de digitale plaat. Ook krijgen wij 
soms foto’s toegezonden van mensen 
die in hun rondgang door Het Twiske 
fraaie uitzichten vastleggen, meestal 
beelden waar de molen onderdeel van 
is. Dat stellen wij erg op prijs. 

deze foto is 
gemaakt door 
Andre Species 
rond 18 
november van 
dit jaar 

bovenstaande foto was een bijzonder 
moment; op 27 oktober varend naar de 
landgeitbokken verscheen deze dubbele 
regenboog. De breedte van dit fraaie 
aanzicht kon Marcel vastleggen door 2 
foto’s naast elkaar te maken en deze op 
de computer samen te voegen 



9 dagen na de windhoos, op 
27 oktober, werden onder 
leiding van molenmaker 
Saendijck alle zware 
brokstukken geborgen en de 
zwaar beschadigde kap van 
zijn romp getild. 
 
Op de foto hierboven is goed 
te zien dat het gevlucht met 
een deel van de molenas vlak 
naast de geitenstal was 
neergekomen. 1 stalen roe 
(24 meter lang) hoefde niet 
in stukken gebrand te worden 
om te worden geborgen.  
Nu, 2 jaar verder, is dit 
kromgebogen stalen element 
opgesteld op de dijk als 
blijvende herinnering aan een 
bizar moment in de 
geschiedenis van de 
Twiskemolen. 

Het lijkt alweer zo ver weg, maar het is nog 
maar 2 jaar geleden dat de molen er zo bij 
stond, 1 dag na de catastrofale windhoos. 
 
Op de grond was het een enorme chaos; 
rondom de molen bergen riet en tot ruim 
500 meter ver veel, heel veel versplinterd 
hout en verwrongen ijzer. 

         herinneringselement / zitbank 

 19 oktober 2016, één dag na de windhoos 

27 oktober 2016 



Op woensdag 28 november werd de roe door 2 kranen opgetild en heeft deze zijn definitieve opstelling 
gekregen. De vele voorbereidingen om tot plaatsing over te gaan werden onder leiding van constructeur en 
smid Jan Willem Kaaijk gedaan. Jan Willem (van metaalbewerkingsbedrijf/smederij Nico Kaaijk) werkte 
vervolgens Marcels idee uit om de gekromde roe verantwoord op te stellen, op de dijk vlak naast de molen. 

Jan Willem Kaaijk heeft in 1993 het 
bedrijf overgenomen van zijn vader 
Nico Kaaijk.   
Jan Willem was intensief betrokken 
bij de berging van de brokstukken na 
de windhoos. Nadat het idee was 
opgekomen om de roe als 
herinneringselement op de dijk op te 
stellen, wilde Jan Willem hieraan 
meewerken.   
Helaas voor hem heeft hij deze klus 
niet kunnen afmaken door een 
ernstige ziekte. 
Op de website van De Orkaan is een 
bijzonder in memoriam geschreven 
over Jan Willem: 

https://www.deorkaan.nl/in-memoriam-kaaijk-een-ster/ 

foto boven en foto’s onder: Luuk en Mick zijn bezig met het borgen van het element 
aan de betonnen funderingsplaten met veel meetwerk, boren, lassen, slijpen en 
vastbouten.  Met vakmanschap, geleerd van Jan Willem! 

Echter, op 15 november jl. is Jan Willem op 51-jarige leeftijd overleden.   

Jan Willems vakkennis zal enorm gemist worden, evenals zijn sociale betrokkenheid voor de 
regio. Het herinneringselement zal voor velen onlosmakelijk verbonden zijn aan de 
catastrofale windhoos, voor ons (Marijke en Marcel) zal het element tevens doen herinneren 
aan Jan Willem met zijn aansprekende glimlach. 
Luuk Jonker, medewerker van Jan Willem, zet het bedrijf voort. Samen met Mick Onrust 
(ook voormalig medewerker van Jan Willem) is er de afgelopen weken verder gewerkt aan 
het herinneringselement. 



Het herinneringselement, alsmede zitbank, wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen 
en inzet van: Lionsclub Landsmeer, aannemer Sturm BV Zaandam, 
metaalbewerkingsbedrijf en smederij Nico Kaaijk, molenmaker J.Th. Poland Oterleek,  
AC Waterland en zijn leden, en cartoonist Arend van Dam. 

De komende weken werkt Luuk nog aan de stalen steunen voor de 
houten zitbank.  Marcel zal de houten zitting monteren waarvan de 
planken beschikbaar zijn gesteld door molenmaker J.Th. Poland. 
 
Ook zal Luuk het stalen frame aanbrengen waar het informatiepaneel in 
geplaatst gaat worden. Een paneel zonder tekst, maar met afbeeldingen 
van cartoonist Arend van Dam, zodat elke voorbijganger (van waar ook 
ter wereld) meteen zal begrijpen waarom dit ‘rare’ element op deze plek 
staat opgesteld. 
 
Marcel zal de komende tijd vele stukken heklat terugplaatsen en het 
herinneringselement ontdoen van mogelijk scherpe randen en 
uitsteeksels. 
 
In het voorjaar van 2019 zal het herinneringselement op feestelijke 
wijze onder de aandacht gebracht worden van het grote publiek. Wordt 
vervolgd dus…………….. 

foto onder: Marcel brengt stukken hekwerk terug.  Alles wordt overdreven 
stevig gemonteerd om eventueel vandalisme te voorkomen 



kort en laatste nieuws 

Tja, in een tijd dat   
CO2 uitstoot, fijnstof  
en duurzaamheid 
steeds belangrijker 
worden om onze 
aardkloot in goede 
conditie te houden, 
denken wij ook na over 
maatregelen om  ons 
Twiskemolenparadijs 
energieneutraal te 
krijgen. 

 
 
In oktober is de schoorsteen van de molen geveegd 
en kon de houtkachel weer voor het eerst gebruikt 
worden sinds de windhooscatastrofe van oktober 
2016. Door het tijdelijk aangebrachte platte dakje 
na de windhoos was er namelijk onvoldoende trek in 
de schoorsteen om de houtkachel te kunnen stoken 
tijdens koude winderige winterdagen. Marijke en 
Marcel hebben dan ook de afgelopen 2 winters zo nu 
en dan met extra elektrische kacheltjes het 
woongedeelte in de molen moeten bijverwarmen. 
Met het afronden van de restauratie kan de 
houtkachel de niet altijd voldoende krachtige 
elektrische cv bijstaan in het verkrijgen van een 
aangename verblijfstemperatuur in de molen. 

houtkachel 

woonkamer 

Met gemengde gevoelens keken wij op  
4 december naar afrijpende frambozen 
en bloeiende Oost-Indische kers in onze 
moestuin. 

Wij hebben ideeën, wij 
maken plannetjes. Wij 
komen hier op terug, 
omdat wij dat graag willen 
doen met jullie, betrokken 
lezers, vrijwilligers en 
gelijkgestemden. 

4 december 2018 

Omdat de kap 
bijna 
dagelijks 
draait (om 
het gevlucht 
op de wind te 
zetten) gaat 
de 
schoorsteen 
niet door de 
kap naar 
buiten maar 
stopt in de 
kap. De rook 
trekt door 
kieren en 
kistraampjes 
naar buiten. 

houtkachel 

foto boven: de schoorsteen eindigt 
in de kap en daar wordt dan ook 
de schoorsteen gereinigd  


