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Bovenstaande foto heeft betrekking op de memoires van molenaarszoon

Douwe Schuurman uit Stiens. De zelfzwichter bernaalde het Oudland
onder Stiens tot 1929 toen hij het loodje moest leggen voor een windmotor.
(zie pag. 5 e.v.)
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§tichting De Fryske Mole:
voorzitter: A Bokma, ,t Noard Z, g7SZ BB Wommels
§ecretariaat: Tweebaksmarkt 52, 891 1 Kz Leeuwarden (tet" 05100-4 12141
gironummer: 2ZS77g4 (t.n.v. de penningmeester)

Vereniging Gild Frysk Mounderr:
voorzitter: H.J.c. van der woude, Garamagracht 21a, rJrst (tet. osrSs-r403)
§ecretariaat: mevr. P.C. de Jong - Diikstra, de Meente 2, gSOl KR Joure (tet.

05138-3470!-
bankrelatie : Friesland Bank
re k en in gn u mmer : Zg.BA.Z4.g34
gironummer: 81 .1 5.42 t.n.v. Friesland Ban k

Rodaktiemedewerkers:
A. Bokma - mevr. P.c. de JCIng - Dijkstra - J. wtist - A. Zandstra
Eindredaktie: G.D. Wilnja (tet. 05139_410g)

Zonder voorafgaande toestemming van de redaktie is het niet toegestaan anikelen
of tekeningen en foto's over te nemen.

UITNODIGING NAJAARSVERGADERING GILD FRYSKE MOUNDERS

Op vriidog 2 november 1979 wordt voor de leden en donoteurs von het Gild Fryske
Mounders de no ioorsvergodering gehouden in gebouw "De Lontec.rne" (biigelrouw
Ned. Herv. Kerk) te Rkkrum,
De oonvong is I 9.30 uur.

De voorlopige ogendo voor deze vergoderi ng ziet er ols volgt uit:

1 . Op.ning.

2. I ngekom en stukk en .

3. Mededelingen von de voorzitter.

4. Wot verder ter tofel komt.

5. Rondvroog .

6. Sluiting.

PAUZE

7. No de pouze zullen er één of twee films over molens vertoond worden door
de heer C.A. Timmermon uit Oudehorne.

Een ieder wordt beleefd verzocht op tiid oonwezig te ziin.IN MEMORIAM

Op dinsdog 3 iuli overleed vrii onverwocht ons
iid de heer Ebbel Lenstro, oud 77 ioor, in leven
mo lenoor vo n de grote korenmo I en wind I ust te
Wolvego, Om nomens onze vereniging ziin
nobestoonden deelneming te befuigen met dit
verlies wos ons bestuursl id de heer J.H,A. von
Tilburg oonwezíg biI de cremotÍeplechtígheid
te Meppe I .

Ook voor onze vereniging betekent het heen-
gpon wn Lenstro een gevoelig verlies. Er is
weer een ploots opengevollen in de gelederen I ffi:i§ .NNNNI

von de beroePsmolenoors, die het windmotenbedriif zools dot vroeger'wos
en dot in die vorm nímmer meer zol terugkomen, vit eigen er\rurinó kennen,
en die zich ols leermeester wíllen inzetten om hun kennir, somen met hun
líefde voor de windmoten, over te brengen oon de molenoors-uit-liefhebberí[
von deze tiíd.
Dit is een gedochte die treurig stemt.

9nt post dqnkboorheid voor de onvervongbore biidroge die Lenstro
leverde oon het streven von onze vereniging.

Hii ruste in vrede.

H.J.C. ven der Woude.

De voor[oorsvergoderíng von het
vriidog 28 moort l9B0 eveneens

Wommels (Warntille)

Von de heer Dick Bunskoeke (Heerenveen) ontvingen wii de mededeling dot op

één der plonken in de romp von het monnikmolentie nobii Wolperterwei 22 met
kriit geschreven stoot: "1979 I 5 februori wos er een erge sneeuwstorm.
De kop von de molen is er toen ofgewooid".

Nationale Molendeg'1979

I .v.m, gebrek oo n vo ldoende betrouwbore gegevens oongoonde de molendog
kunnen we nog geen overzicht von molens die hierbii betrokken woren geven.
Wii hopen nog op uw medewerking !

G ild Fryske Mounders wordt gehouden op
te Akkrum.
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Mededelingen van De Fryske Mole

Het molen von groon is een belongriike fose bii het bereiden von ons dogeliiks
brood. ln het verre verleden wos het molen von groonkorrels ol een noodzokeliike
bezigheid. Het pos verschenen Drents molenboek schriift door uitvoerig over.
Mocr vondoog de dog is het groonmolen nog minstens zo belongriik en onze
mounders ziin er notuurl iik ten zeerste in geihteresseerd.
Ook de worme bokkers, die nu von het molenoorsmeel broden bokken zíin er nouw
bii betrokken .

Het mool- en bokproces en de kwoliteit von het groon en het brood is het themo
voor de

BROODMEEL _ EXCURSIE

die zol plootsvinden op zoterdog 20 oktober o.s. De opzet doorvon is, dot
boer, mounder en bokker zich verdiepen in de vroog: hoe goot het en kon het
ook beter ?

lr. Tsi . Wiingoorden, verbonden oon de Londbouwhogeschool in Wogen ing€h,
heeft een biizondere belongstelling voor de bokkwoliteit von het groon; onlongs
oriënleerde hii zich nog in Fronkri [k bii boer en bokker.Hii is bereid een en onder
von ziin bevindingen weer te geven.
Leden von het Gild Fryske Mounders, o.o. de heren Blonkenstein en Sierkstro,
hebben olle medewerking toegezegd. Wii hopen ook enkele groonverbouwende
boeren en worme bokkers bereid te vinden deze excursiedog mee te moken.

Het progrommo voor zoterdo g 20 oktober is:
9.30 - I0.30 uur: bezoek oon Penningo's molen, Joure.

I l.ï5 - 12.15 uur: bezoek molen De Onderneming, Witmorsum.
I2.30 - I3.30 uur: koffietofel in cofé-restouront "!t reode hynder" te Wommels

met brood gebokken von het meel von Penningo's molen en
de Witmorsumer molen.

Doorno inleiding von ir. Wiingoorden en uitvoerige nobespreking.

t I5.30 uur: sluiting.

Het vervoer is zo veel mogeliik per eigen outo. Wie groog met iemond mee
wil riiden, moet dot even opgeven. De kosten beperken zich tot de koffieto{rel
etc. en kunnen ter plootse worden betoo ld.
Een ieder die deze broodmeel-excursie meel wil moken, wordt verzocht dit
te melden oon het se-cretorioot von De Frycke Mote ( d" heer Cromer),
tel. 05100 - 41214. tst .248

A.B.

WATERMOLENHEHI NNERINGEN {6}

Douwe Schuurrnons: "Ë! doe is dot spook !!-er kommgn ! "

n'De molen die wordt ofgebrok€D",
Wos 't plon von 't woterschopsbestuur.
Een nieuw gemool dot zou er komen
Wo nt repo ro t íe werd te d uur.

(J.G . de Beer)

Over de poldermolen in hgt Oud lond onder §ti-ejrs.

Het hierboven weergegeven frogment ís ofkomstíg von het ged ícht "Mc ienaors

Trogiek", geplootst in "De Utskoot" no. 'l 1/12. Overduideliik spee{t hierin de

liefde voor molens de obsolufe hoofdrol; hét grote ideool von een mGlencorszoon

om eens/ als hii grclot is, het vongtouw von voder over te nemen. llrCIor de tifli
zit hem nief mee en molenoor worden kon hï[rvel vergeten.Ongp;:!r*,,'íifele* ullen
er mensen ziIn die zíchzelf in dït gedicht herkennËil. Lén vor, ]il'r, i", Dci;',ve

Schuurmons" Met ziin vrouw Hendrikie bewoont hiÍ een oordig [ruï',,:ori ffie Weor*
klonk te Stiens . Ziin verhool is ideirf iek oor, ,-!e inhoud vqn J.G. d.:: fi,,*er zí§n
gedicht. Bií novroog bliikt dot De Beer h6m ook [uïst op het oog hc-d.

Op 17 iuli l9ï3 werd Douwe geboren in hret huisie bíi d* poldermolen in hef
Oudlond onr{er Stiens. Vcder Thomqs bemoolde foen de molen" Von hunget'v:eesfer

en wethouciers von Leeuworderodeel ontvingen wiI een uitgebreid schriiven d.d "

2\ iuni 1978 wooruit bliikt dot deze windmolen ol vonof de bouw in l&4"l steeds

een Schr;urrnons ois poldermolenoor heeft gehod. Een fonïlïeq:ongelegenheíd dus.
Het verwondert ons don ook niet dot Douwe z6 met de molen verle n,"rcht rockte.
Wot zíin voder vertelde over de molen weet hii nog ols de dog vnn gïsteren en

eigenliik spiit het hem dot hii hem vroeger niet meer heeft gevra«rgd.

D e fom i I ïe 5c ht'urmo ns poseert
voor d e hoo iberg d ie vlqkbi i
de "molep6lle" stond.
V.l .n.r.: Minke Schuurmons,
heït ïhomos Schuurmons,
Gríet Schuurmo ns, Douwe
Schuurmons, mem, winkel-
mon Geole de Vries en
poke Douwe Schuurmons.



Douwe wie pOr doe 't de slopers komen.

ln l&41 is de trouwe wiekendroger verrezen, gebouwd door molenmokers uit de om-
geving von Worgo. Al dodeliik werd er veel von de molen en z'n eerste molemor
Hilbund Jelles Schuurmons gevergd. "lt lón wie der fonsels olhiel Onder str0pt.
IVlor yn l4 dogen en nqchten hot de moune de polder op 'e seilen droech krigen!"
Aon Douwes houdingis te zien wot hii hiermee bedoelt: "ln moune is so min net
heor. Der is hiel hwot r3t to helien". Toch kleefden er bezworen oon zo'n molen
mel zeilen. "Oh io. Foorol by 't winter os der meold wurde moosf. De seilen koenen

iin somor bifrieze, Wy ho de moker der wol by hown om dy plonken fon seilen der
6f to kriien, fortelde heit. Jo, it wie net oltiten like ienf6ldich mor wól mochiich
heor!" Toen in Frieslond op vele plootsen ol molens wn zelfzwichting woren voor-
zien, bleef ook de polder von het Oudlond niet ochter. ln l914 werd.deze vernieu-
wing oongebrocht tot grote voldoening von molenoor Thomos.
Wel 23 ioor heeft het wiekenkruis kunnen wentelen. Op 2ó fonuori 192ó ging het
fout. "Der hie in smite wetter yn de polder stien. De polder wie krekt droech.
Heit die de kleppeniepen, En doe... woeide der in roede 6f. Hy wie yn 't kr6s
forrotte. ls 'i giin griis!" De molen heeft l4 weken met I roede verder gemolen.
"Hwoiwie doi min meollen, ionge, iong.". ln opril werd toen een nieuwe buiten-
roede "mei wine en tooitouwen" gesioken. Drie ioor lofer hodde mo+en een nieuwe
viizel met viizelbok nodig hetgeen een bedrog von f 4.000,-- vergde. lt polder-
bistiOr hikke der tsiinoon. lt gyng op 't lést net troch. En doe is dot spook der kom-
men!" Verontwoordigd beukt Douwes vuist neer op de tofel. Door ligt most een
poor foto's von de wiekendroger een
foto von een windmotor. "Dy wyn-
motor kostte I3.000 goune. En dót
koe wol. Soenen io net pOr wurde.
It wie krekt yn 'e tíid dot ik moun-
der wurde koe " . Herinner i ng en oo n

vroeger beheers en zíin gedochten
grotendee ls. " Hwo t is der hrno t öf-r
meold. Mor der wie ek wolris in
droege ríte. Om I900 hinne
moot he it ris ts ii n myn broer H i I -
brond sein howwe: "Nou moot de
moune mor ris in sloch yn 't rOn,
hwont hy hot in iier long net droeid "
Herfst, winter en voorioor woren
obnormool droog geweest. Von de
wiekstonden weèt Douwe zich nog

te herinneren dot omstreeks 1926
de molen zes weken in de rouw
stond omdot de vrouw von polder-
gecommifteerde De Boer kwom te
overl í iden .

De roeden stonden iers doorsedroo id. ?;:Ï1i;rl:Ll,i moo lstoel von de Aniumer molen

(foto G .D . Wi ín io , Joure) .

Bes lu it.

De in 1929 veÍrezen windmotor "Hercules" (fiobricoot Stokvis en Zonen, Rtdom)

werd in l9ó4 ofgebroken. De molenromp hod nog enige tiid ols opslogploots dienst
gedoon, moor ook dit bouwwe* is reeds long ter ziele. Wot nog oon de molen
herinnert, is een oontol fpto's en een mtuutgefrouw model. Douwe is een knuf-
seloor in hort en nieren.
Als molenenthousiosteling onfbrok hii geen dog op de in resiourotie ziinde koren-
molen "De Hoop" in Stiens. Ook op de moolroordige molens in de omgeving kon
men hem meermolen ols een energieke en vertelgroge gost ontmoeten. Excursies

von "De Fryske líole" slooi hii nimmer over. "Hwot wie 't spitich dot de focht
nei Dokkum nei irochgeon koe!", betuigl Douwe wn spiit. Toch hopen we hem
groog met z'n vrouw weer te mogen begrceten op de eerstvolgende tocht.
"Oontsien Douwe".

DE H,sroR,E r^- r. ;.; ; ;;JJJ;Ï;;....
. door J. Wiist

Weer een woordig §ilhouetbepojer

Op 22 december von het ioor 1967 ve*ocht Goffe Brouwer de koren- en pelmolen
oon hei gemeentebesiuur von Oost-Dongercdeel, dot twee ioor loter oon molen-
moker ïh. Bremer uit Adorp opdrocht gof voor een grondige restourstie von de molen.
No deze ingriipende klus stond "De Eendrocht" weer in ziin volle glorie.
Het wos een groot feest voor de inwoners wn Anjum en omgeving. Op het moment
dot de burgemeester de molensleutel overhondigde oon het bestuur von de Aniumer
lMolenstichting, gof het plootseliike muziekkorps een groots concert vunof de molen-
stelling hetgeen biizonder mooi over het dorp klonk.
(Uit veiligheidsoogpunt dient een dergelijke stunt zeker te worden ontroden. Red.).

Beneden in de molen is nu ook een V.V.V. informotie-bureou dot bezoekers de
gelegenheid biedt om de koren- en pelmolen wn binnen te bezichiigen. Opde
groonzolder is meestol een expositie. Een erg interessonte wqs wel die over de
etser-tekenoor-schilder lds Wiersmo. Op zoterdogmiddogen wordt er ook weer
echt groon gemolen door drie vriiwillige molenoors die U eveneens groog uiinodigen
eens een kiikie te komen nemen op "De Eendrocht". Het ziin de heren D. Heeringo,
H. Kingmo en schriiver dezes. Zii hebben in hun opleidingsperiode de molemors-
proktilk opgedoon von twee beroepvnensen i.w. de heren Goffe Brouwer wn Anium
en J.H.A. wn ïilburg wn de koren- en pelmolen "Zeldenrust" te Dokkum.

Enkele biizonderheden bii de resiourotie von de molen in 1970

Tiidens de werkzoomheden welden het wiekenkruis en de kop wn de molen verwiiderd.
Het gehcle ochtkont, zowel onder- ols bovenbouw, werd grondig nogezien en her-
steld. Om het ochtkont kwom ol gorrw een nieuwe stelling, gernookt wn goed
eikenhout. De kop werd op de grond gereconstrueerd. Hij kreeg een nieuw voeghout,
wirdpeuling, burgemeester en stormbolk, een penbolk, longe en korte spruit, èen
nieuwe overrirg en een spontring, doorbii gevoegd nieuwe \oor- en ochterkeuvelens.
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"De Eendrscht"

in volIe glorie
foto:
G.D. Wiínío, Joure.-

ln de oude spontríng, die nog goed wqs, zogen we rondom de schuine keepÍes zit-
ten, ofkomstig von de voormolige houten kopbetimmering. Vroeger hod houtzoog-
molen "De Hoon" oon Het Vliet te Leeuworden imm.rr.Ln horÉn kop, moor
loter kreeg deze molen een rietbedekking hetgeen ïe zien is op oude foto,s von
deze L eeuwo rder w iekendroger.
ln het midden von het oude voeghout bevindt zich nóg de keep von de voormolige
longe spruit die voorheen in het midden over de iizerÉolk log. Woorom de longJ
sPru it tegenwoord ig voor het bovenwie I is gep lootst, is m i i eLn roodse I .
I ' De longe spruit moet nu longer ziin don gewoonli[k om de schoren von de

molen of te houden met ols gevolg dot de kop gemokkeliikervooroverwilkonren
omdot de gewichtsverdelíng zich meer en deels op één kont bevíndt.

2. De krocht rron de longe schoren komt veel te veei op de uiteínden von de
longe spruit woorbii in.de meeste gevollen de longe spruit een vrii groot eind
noor voren wordt gedrukt, woordoor de stoort von de molen tegen hàt o.ht-
ko nt komt.

3. Zou de longe sPruit in het midden over de iizerbolk liggen, don kon deze
oonzienliik korfer gehouden worden, nomeliik op een à"rd" von het gevluchb
bovendien liggen de voeghouten het wiidst von elkoor of in het middàn rron de
lo nge spru it, zodot de krochten het sterkst verdeeld z iin.

4. Zoonse molens hodden de longe spruit ook in het midden von de molen liggen.
(Vroeger hodden d e Zoonse wiekendrogers de longe spruit - men spreekt hier
trouwens von de middelbolk - vóór het bovenwiel, hetgeen lichter kruit. Moor
stel dol zo'n middelbolk bii d" kop ofbrok. De schoor die oon de stoort vostzot
zou don voorover in het roedenspoor vollen met ols gevolg dot beide roeden
broken. Ter voorkoming hiervon werden biino olle Zoonse molens veronderd.
Woor men toch de voorkeur gof oon lichter kruien, borgde men de longe spruit
m et een i izeren sto ng oo n de korte spru it. Red .) .
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LITERATUUR

NEDERLANDSE MOLEN in oude ansichtkaarten deel 2

Tot ons grote genoegen kunnen we constoteren dot de schoonheid von de Neder-
londse windmolen von weleer ruimschoots de oondocht kriigt die hii verdienf ,

Er ziin reeds zo'n twintig deelties verschenen woorin dit fhemo de boventoon
voerde, grotendeels uitgegeven door de Europese Bibliotheek te Zoltbommel,
Een en onder is begonnen met de uitgove "Nederlondse Molens in oude onsichten",
somengesteld door de heer L. von Lombolgen. Dit sloeg biizonderoon zodot weldro
deeltjes over provincies en ondere gebiedsdelen verschenen. ln vorige nummers

brochten we doqryon reeds verslog uit. Onlongs zog deel 2 het licht, verzomeld
en wn deskundige informotie voorzien door de heer drs. H.A. Visser uif Popendrecht.
Dit boek doet beslist niet onder voor deel l, wii vinden het zelfs beter, voorol
het tekstbegeleidende gedeelte. Bii een eerste oppervlokkige beschouwing ontkomen
we nief oon de indruk dof een oontol von de 140 molenkoorten nogol bekend zi[n.
We besloten dit deel dus moqr eens fe leggen noost eerdere werken von geliike
strekking. Per provincie volgt nu een overzicht met tussen hook[es ochtereenvolgens
de getollen die oongeven: het oontol plootsen die vertegenwoordigd zijn, reeds
eerder identiek gepubliceerde opnomen, reeds eerder moor don met gewiizigde
foto weergegeven molens en tenslotte "onbekende" molenfoto's.
Frieslond ,( 15:10-4-ï),Groningen (l 3;l -ó- 6),
OveriIsse !

Noord - Ho I lo nd

Noo rd - Bro bo nf

9 : 0 - 0 - 9), Gelderlond (17 : 0 - 0 - 17),
19 : 2 - 1 -ló),Zuid-Hollond (.l7 : 0 - 9 - B),
17t 2-6-9),Limburg (7:2-4- I),

Drenthe( 7: ï-5-l)
Utrecht( 7:0-0-7)
Zeelond( l2;5-5-2)
Totoo I (ï 40 :23-40-77)

Onze eigen provincie Frieslond komi er wot dot befreff dus niet zo best of.
Gelukkig ligt dot met de ondere provincies gunstiger en treffen we 77 onbekenden
oon en 40 vonuit een ondere hoek vereeuwigd. Dot Frieslond er slecht ofkomt is
zeker niet een reden om hel boek niet oon te schoffen. lntegendeel. We hebben ge-
noten wn deze uitgove en we hopen voorol dot somensfellers von volgende deelties
rekening zullen houden met hetgeen reeds op de morkt is gebrocht. Met die gedochte
in ons ochterhoofd hopen we dqn ook dot er meer deelties in deze serie zullen ver-
schi[nen. Uit Frieslond ziin vertegenwoordigd: "De Vliit" te Koudum, "De Twee
Gebroeders" uit Horlingen, "De Hoop" te Berlikum, 4 molens oon Horlinger Trekvoort
te Leeuworden, olie- en korenmolen te Kootstertille, oliemolen te lvlokkum,



"Minisfer Thorbecke" te Hollum, "De Welkomst" te Minnertsgo, spinnekop biI
Leeuworden, Lemmer, Worteno (?), Hortwerd, poldermolen Witmorsum,

"De Hersteller" le St, Johonnesgo en "De Eendrqcht" te Wiinoldum. ln fotool ziin
5ó ofbeeldingen met molende molens opgenomen. Groog hodden we een plootsnomen-
register willen oontreffen, temeer door de molens niel olfobefisch per provincie ziin
gerongsch ikt.
Al met ol toch een oonbevelenswoordig boek. Gebonden in oblong-formoot,
uitgove Europese Bibliotheek, Zoltbommel. Priis f 29,90,
*****************************************************
De molens van de Hoekse Waard in oude ansichten

De Hoekse Woord (het gebied dot begrensd wordt door de Oude À4oos, het lvlolle-
got, de Dordtse Kil, het Hollonds Diep, het Vuile Got, het Horingvliet en het Spui)
is het grootste Zuidhollondse eilond met een oppervlokte wn 22.1 ó0 hectore, be-
stoonde uif 27 polders die oorspronkeliik door windbemolíng droog werden gehouden.
De poldermolens met hun scheprod loosden het woter, evenols de in de tweede helft
von de negenfiende eeuw verschiinende stoomgemolen (hef oudste werd in I[J,ó8

gesticht), meestol rechtstreeks op het buitenwoter.
Von de dertien poldermolens die in het boekie "De molens von de Hoekse Woord"
ziin ofgebeeld bestoon er nog moor twee, t.w. de "Oostmolen" te MiInsherenlond
(een frooie wipmolen) en de grofe ronde stenen molen wn de Sint Anthonypolder,
Korenmolens ziin hier echter folrifker. Het boeren- en bokkersgemool heeft een
tientol bliikboor nog long een reden vqn bestoon verschqft. De enige houtzoog-
molen die dit eilond heeft gekend zoeken we door nu tevergeefs; toch is hii nog

nief terziefe wont de in1928-1929 ofgebroken poltrok von Numonsdorp is nog steeds

fe bezichtigen in het Nederlonds Openlucht Museum bii Arnhem.
Deze en veel meer bi]zonderheden ziin ofkomstig uit bovengenoemd boekie woor-
von inmiddels een tweede druk verscheen en dqt is somengesteld door drs. H.A. Visser.
Deze molendeskundige sioot goront voor goede en uitgebreide informqtie. Over het
merendeel der gekozen opnomen kunnen we ook tevreden ziin doch iot onze spiit
ontdekten we enkele recente fofo's die toch zeker niet in een boekie von deze
serie lhuis horen!
Het boekie is uitgevoerd in oblong-formoot en omwf 38 foto's met tekst op de
tegenoverliggende blodziide. Hef is een uitgove von de Europese Bibliotheek te
Zolfbommel. Priis f 29,90.
We vinden ditwel wot duur, gelet op de omvong wn dit boekie.

MOLENS VAN HET NOORDEBERF

Dit boek is ols derde deel verschenen in de Noordererf serie, ln dit deel wordt de
molenprochl von Frieslond, Groningen, Drente en de Kop von Overiissel ols een
eenheid verkend. Een volledige inventorisotie, zools dot bii de provinciole molen-
boeken het gewl is, treft U in di bc rk echter niet oon, Met nome voor de provincie
Groningen is door somensieller S.J. wn der Molen veel nieuws oon het licht
gekomen.
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[-let boek is in vier hoofdstukken verdeeld: l. molens von het Noordererf; 2. von
scheprod nuor schroefmoleni 3. de renoissonce von de tiosker;4. "het zetten von
wotermolens": vergefen Gronínger problemen. Een literotuuroverízc}rt niet een
indelïng vun de ofgebeelde molens besluit dit boek.'
De rnolenf,oto's zí[n helqqs níet optimoo!. Het gebruik von groothoekobiectieven
heeft oP de molenfoto een wot negotíef effect. De interieuropnomen zïin echter
wel goed te noemen. Verder is het te betreuren dot er zo weÍnig moleni met
zeiNvoering of met dichte zelfzwichtkleppen ziin ofgebeeld. De echte molen-
liefhebher ziei d it zo groog, terwiil we weten dot veel vokfotogrofen hieroon
een hel el (?) hebben.
"Adolen"'s von het Noordererf" ís uitgegeven door De Wolburg Pers Zutphen.
ïó8 po§1. met veel foto's. Priittf 35r--. Voor Groninger rol"nrrienden een
must; 

"/ooÍ 
rnolenboekenvetzomelqors oordig om de cotlectie oon te vullen c.q"

bii tehouden. ' :'

N"B" Een plootsnomenregister wos in deze uitgove zeker op ziÍn ploots geweesf .

*** * ** ** * * * * ** ** *:t **** * * *** * *** * * **** ** ** ** ** ** * ****

MOLENS IN DRENTHE

Onlongs is eveneens het provincio!e Drenfse molenboek uitgekomen. Noost enkele
interessonte inleidende ortikelen o.o. over prehistorische hondmolens, over de
geschiedenis von de groonmolens, over het oude korengemool in Drente verteld en
op schrift gesteld door Horm Tiesing, over het olieslogersbedriif rron "De Wochter"
in Zuidloren, vinden we notuurliik olle 33 molens welke deze provincie nog telt
in de inventorísotie terug. Op*llend doqrbi[ is dot de terminologie der windmolens
of en toe onrecht wordt oongedoon.
Het boek is uitgevoerd met veel foto's wooronder een oontol in kleur. ln linnen
gebonden, 204 pogino's. Priis f 32,50. Evenols het voorgoonde boek een redeliike
priis. Uitgeverii Woonders B.V. Zwolle.
********** ********************************************

MERKWAARDIGE

GEVLUCHTEN (3) door C. de Vos.

De zelfzwichtende stondoord

BiiChillendon in het groofschop Kent stoot midden in het open veld een flink uit de
k luiten gewossen stondoordmolen.
Nog nooit hod ik ergens over een stondoordmolen met zelfzwichting gelezen of
gehoord, vondoor dot dit exemp loor zo opvo lt.
Verder ziin hier de stormborden ook vervongen door !o louzieën.
Voor dit type molen ïs hii 

"rg iong n.l. von I8ó8.
Hii verving toen een exemploor die het molen volgehouden hod vonof 1695.

ln de tweede wereldoorlog mookte men hier nog veevoerder moor doorrrcr.rookte hi[
in vervo I .

ln 'l 958 is het wrok oongekocht door d" plqotseli[ke overheid die ook hier tot
rerïourotie overging.
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Me.n schriift dot dit gedoon is ols een soort monument voor de vele verdwenen
mo lens .

De molen is vostgezet met het kruis nqor het zuiden. Als reden hiervoor geeft men
op, dot dit minder onderhoud vroogt.
** * ** * * * * ** * ** *** * * * ** ** * * * ** ** * * ** ** ** * * ** ** * * * * * ***

De stondoordmolen bii Chillendon.
(collectie C. de Vos, Akkrum).

TWISTGESPREK

Zeiler tegen molenoor: À4olenoors zi in =eilers met wotervrees

Molenoor tegen zeiler: O io ? Zeilers zífn molenoors met hoogtevrees

INZENDING KOPY DECÈMBERNUMMER

Wonneer U nog interessonte informotie vio dit blod oon de lezers kwiit wilt doet
U dít don v66r 26 oktober o.s. Als olles wot meezit verschiinen we don weer met
een extro -d ikke "titskoot " . Redokt ie-odres: B0ts inge I 22, 8501 D H Joure .
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