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   in deze nieuwsbrief 
-- voortgang herstel molen 
-- kort en laatste nieuws 

vanaf 18 oktober jl. 
doorkruisten stevige 

werkschoenen de geitenwei; 
de restauratie van de 

Twiskemolen is daadwerkelijk 
begonnen !  

foto’s onder: een zichzelf uitvouwende 
bouwkraan, eigendom van Poland, was als sterke 
arm onmisbaar bij het nauwkeurig demonteren 
van de ruim 440 jaar oude eiken kapconstructie  

Het is echt toeval dat precies een jaar eerder       
(18 okt. 2016) de windhoos langs, over en 

door de Twiskemolen raasde. 



er waren 3 
transporten 
nodig om alle 
onderdelen van 
de 
gedemonteerde 
kap naar de 
werkplaats van 
de molenmaker 
te brengen 

de hijskraan tilde met gemak de zware eiken 
onderdelen richting aanhangwagen 

rietdekkersbedrijf ‘t Eiland verwijderde eerst de 
restanten rietbedekking 

één jaar hebben wij dagelijks dit beeld mogen 
aanschouwen 

met het verwijderen van de dekzeilen startte 
daadwerkelijk de Twiskemolenrestauratie 

met het verwijderen van gehavende kapspanten 
(gordingen) zag je de kapvorm verdwijnen 

de komende 4 maanden is de weide weer in zijn 
geheel beschikbaar voor de landgeiten 
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Terwijl Dick en Cees Poland zich vooral bezig hielden met de ontmanteling van de molenkap en het afvoeren van 
de onderdelen richting molenmakerswerkplaats, kwamen Dave (zoon van Dick) en  Rob (zoon van Cees) juist 
materiaal  (= het bouwbord) aanvoeren. 

Rob Poland 

Dave Poland 

Dick Poland Cees Poland 

naast het molenerf, langs de dijk, is met 
behulp van een moderne hoogwerker (ook 
eigendom van Poland) het bouwbord 
geplaatst door de jongste generatie 
molenmakers van de firma  J.Th. Poland, 
                     Dave en Rob 



houthandel Houtcompagnie Almenum BV in Harlingen 
(=H) is met zijn bijzondere voorraad hout 
gespecialiseerd in levering van hout voor de 
traditionele houten scheepsbouw en de      
restauratie van molens en kerken.  
Poland heeft dan ook daar hout aangekocht            
om de restauratie van de Twiskemolen zo        
authentiek mogelijk te kunnen uitvoeren 
 
 
 
 
 

Alle onderdelen van de molenkap (van meters lange eiken balken tot kleine brokstukjes) liggen nu in Oterleek 
waar alles tot een volwaardige molenkap terug gerestaureerd gaat worden. 
Maar niet alleen in Oterleek wordt gewerkt aan herstel van de Twiskemolen. In Baarlo bijvoorbeeld, is bij 
ijzergieterij Geraedts de nieuwe molenas gegoten. Vervolgens is de ruw gegoten molenas naar Eerbeek vervoerd, 
waar de molenas gedraaid en geslepen is tot een perfect draaiend onderdeel van de Twiskemolen. 

foto 1: in Baarlo (=B op het kaartje van Nederland) lag bij 
gieterij Geraedts in september de kersvers gegoten molenas als 
ruw object klaar, bestemd voor de Twiskemolen. We komen in 
een volgende nieuwsbrief terug op het interessante gietproces 

foto 2: In Eerbeek, (=E) bij machinefabriek MFE, is de 
ruw gegoten molenas vervolgens in een reusachtige 
draaibank tot een perfecte molenas gedraaid en geslepen 
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met een lengte van ± 6,5 meter 
en een gewicht van 3465 kg, is 
de molenas (met nr. 32) van MFE 
naar de werkplaats van Poland in 
Oterleek (=P) vervoerd om 
geconserveerd  en  geschilderd  
                                 te worden 

molenmaker Cees Poland in zijn werkplaats bij de pas gearriveerde molenas 



Terwijl u deze 
nieuwsbrief leest, is  
apparatenbouw en 
constructiebedrijf          
J. Blom in Opmeer    
druk bezig met het 
samenstellen van de 
twee 24 meter lange 
stalen roeden. 
Blom maakt sinds een 
aantal jaren roeden voor 
diverse molens in 
opdracht van Poland. 

elke roe in 
Nederland heeft 
een merkplaat 
met een uniek 
roenummer.      
Het nummer              
op deze  
merkplaat      
moet nog 
aangebracht 
worden 

foto boven: detail van de constructietekening van de buitenroe gemaakt 
op de ontwerpafdeling van J. Blom, gevestigd in Opmeer  (=O) 

foto onder: een Twiskemolenroe in wording. In een volgende nieuwsbrief komen we 
gedetailleerder terug op het construeren van de twee nieuwe roeden, die elk 1100 kg wegen 

Poland heeft ook 
opdracht gegeven   
aan ambachtelijk 
zeilmakerij De 
Seylemakers om 4 
nieuwe zeilen te 
maken voor de 
Twiskemolen,             
2 witte en 2 bruine. 
 
De werkplaats van    
de Seylemakers is 
gevestigd in verfmolen 
De Kat aan de Zaanse 
Schans, gemeente 
Zaandam (=Z) 
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de landgeiten zijn eigendom 
van het molenaarsgezin en 
doen belangrijk werk; in de   
4 ha grote molenbiotoop        
eet de groep van   
    11 landgeiten en   
    4 landgeitbokken alle  
    boomopslag weg,        
    zodat de molen          
    vanuit alle                 
    richtingen  
    een  
    goede  
    windvang  
    behoudt 

Dat de Twiskemolen na de windhoos nieuwe stalen roeden nodig heeft en een nieuwe gietijzeren molenas, is 
in vorige nieuwsbrieven duidelijk geworden. De gebroken en gekreukelde onderdelen worden nu gebruikt 
als klimobjecten voor de landgeiten. 

rietdekkersbedrijf ‘t Eiland (gevestigd in Schagerbrug ) heeft van Poland de opdracht gekregen om over een paar 
maanden de kap van een nieuw rietdek te voorzien.  Maar eerst mochten de rietdekkers de restanten riet verwijderen 
van de beschadigde molenkap 

het riet waarmee in maart volgend jaar 
de gerestaureerde kap wordt bedekt, 
oogst het rietdekkersbedrijf zelf van 
rietvelden in Noord-Holland. Ook hier 
komen we op terug in een volgende 
nieuwsbrief 

op de foto hierboven staan de geiten bij en op de gebroken, uit 1872 daterende molenas.            
Op de foto rechts één van de twee totaal gekreukelde molenroeden, nu een stoer klimobject 

zo zou de roe er uit zien als er geen 
windhoos overheen was geraasd 

tekening onder: voor de tweede gekreukelde molenroe is een andere bijzondere bestemming gevonden; met de 
verkregen vergunning van het Hoogheemraadschap (HHNK) en de omgevingsvergunning van de gemeente 
Oostzaan, wordt deze roe op de dijk opgesteld als een herinneringselement dat tevens als zitbank dienst kan doen. 
De gebroken heklatten en verbogen fokschenkels blijven aanwezig om de verwoestende krachten en gevolgen van 
de windhoos nog te accentueren 



foto: Rob Poland 

foto links, 7 november 2017: in de werkplaats van Poland 
worden diverse onderdelen van de Twiskemolen nog eens 
nader geïnspecteerd door Gijs van Reeuwijk van 
monumentenadviesbureau Reeuwijk Bouwmeester.  
Gijs staat op de nieuwe gietijzeren molenas om het 
omvangrijke bovenwiel uit 1637 beter te kunnen bekijken 

Rectificatie:  
In de vorige nieuwsbrief  beschreven wij in het kort de familiegeschiedenis van de familie 
Poland. In deze stamboom waren 2 foutjes geslopen.  En ondanks dat de foutjes de 
stamboom niet essentieel wijzigen, willen wij (Marijke en Marcel) graag aan juiste 
geschiedschrijving doen. 

 in deze nieuwsbrief 

- 

geschiedenis van molenmakersbedrijf Poland 

Klaas Poland 1791–1854 is watermolenaar 

zoon Dirk Poland 1831–1903 is watermolenaar en start in 1865 een bedrijf  als 

timmerman/molenmaker aan de Draai, Heerhugowaard 
Dirk krijgt 6 zoons, waaronder: 

Jan  1867-1912 Cees  1872-1956 Wouter  1876-1956 Wijert 1865-1961 Engel  1869-1950 start 

een molenmakersbedrijf in 
Akersloot deze 4 zoons runnen het bouwbedrijf voor huizen, boerderijen én molens 

zoon van Engel is Jan (J.Th.) Poland 1906-2002 

Jan neemt in 1945 het bedrijf van zijn ooms over. 
Jan Poland krijgt 5 kinderen, waarvan 3 het bedrijf voortzetten: 

Jan Poland Cees Poland Dick Poland 

  heden ten dage, in 2017, heeft Jan zijn      
  eigen bedrijf als molenrestaurateur in  
            Broek op Langedijk 

Cees en Dick hebben zich in Oterleek gevestigd 
met een bouwbedrijf met het specialisme: molens 

   Rob Poland, 
zoon van Cees, is 
nu ook werkzaam 

in het bedrijf 

   Dave  Poland, 
zoon van Dick, is 
nu ook werkzaam 

in het bedrijf 

foto rechts, 1 november 2017: 
In de werkplaats van Poland in Oterleek 
worden onderdelen van de molenkap 
zorgvuldig samengesteld en daar waar 
nodig gerestaureerd 

Lezers van de nieuwsbrief maakten ons attent op de onjuistheden, wij konden dan ook de rectificatie vlot 
doorvoeren in de nieuwsbrief die is opgeslagen op onze website www.twiskemolen.nl .  
Met dank aan de alerte lezers. 
In het overzicht hieronder zijn de twee rectificaties rood omcirkeld;  
--Jan (J.Th.) Poland kreeg in de vorige versie per ongeluk de geboorte- en overlijdingsdatum van Wijert Poland, 
--en Jan Poland heeft zijn bedrijf sinds een paar jaar niet meer in Heerhugowaard, maar in Broek op Langedijk. 

http://www.twiskemolen.nl/


kort en laatste nieuws 

                        Eind oktober zijn we druk in de weer geweest om  te zorgen dat in het komend    
    voorjaar een zestal landgeiten lammeren gaat werpen. De groep van 11 landgeiten en een 
gesteriliseerde bok, die door het jaar heen de biotoop doorkruisen, hebben wij voor 6 weken 
opgesplitst.  

De landgeit is 5 maanden minus 5 dagen drachtig. Wij verwachten de lammeren dan ook begin april. 

De 2 bokken die 6 van onze geiten mogen dekken, zijn door ons zorgvuldig geselecteerd.  Met behulp 
van het stamboekregister van de Nederlandse landgeit kunnen wij keuzes te maken om het 
inteeltpercentage zo laag mogelijk te houden.  

Waarom staat de dekbok 6 weken bij de geit?  
Een geit is 1x in de 3 weken rits. Rits zijn betekent dat de geit open staat voor dekking. Dat de geit 
toestaat door de bok gedekt te worden is wel aan een tijdsperiode gebonden, zo’n 36 uur. Voor de 
zekerheid houden wij de bok 2 x 3 weken bij de geit, zodat we redelijk zeker zijn van een dekking. 

deze bok verblijft normaliter op het Prinse-eiland bij zijn 
twee vrienden. Voor 6 weken mag de bok bij                    
4 geselecteerde geiten verblijven 

deze twee bokken zijn voor onze groep 
geiten niet geschikt om voor nageslacht te 
zorgen. Ze verblijven op het eiland om 
doorgroei van boomopslag tegen te gaan 

deze bok is gesteriliseerd en verblijft het hele jaar door bij de 
geitengroep met als doel evenwicht te bewaren in de 
geitengroep waar hiërarchie altijd de boventoon voert. 
De 5 geiten die bij deze bok staan worden dit jaar niet gedekt. 
Redenen zijn: of de geit is te oud, of de geit is te sterk verwant  
en daarmee het inteeltpercentage te groot. Daarnaast beperken 
wij de dracht ook omdat we anders teveel geiten zouden krijgen 

deze bok is een logé     uit Friesland en mag     
6 weken lang 2 van onze geiten vergezellen 

De Nederlandse landgeit is een zeldzaam huisdierras. Midden vorige eeuw liep er nog maar een paar 
van rond in Nederland. Nu zijn er gelukkig zo’n 2500 landgeiten in Nederland, alhoewel dit aantal nog 
steeds een kwetsbaar aantal is. De landgeit is een taai en sober dier, dat gehouden wordt als bijzonder 
huisdierras bij kinderboerderijen, bij gepassioneerde fokkers en o.a. ook door commerciële bedrijven 
die met grote groepen landgeiten in opdracht de begrazing verzorgen van stukken landschap. 

Twiskemolen 


