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Molen De Hoop 1897 - 2022
Dit jaar bestaat onze molen 125 jaar! Daar  
willen we zeker aandacht aan geven.
De start zal zijn op 14 mei met ons bekende 
Molenontbijt, gevolgd door een aantal speciale 
acties op zaterdagen gedurende 6 maanden.
Denk aan een korenfestival, een toneel- 
optreden, spectaculaire demonstraties van de 
brandweer in en om de molen, muziek en nog 
veel meer.
Het programma wordt in april bekend gemaakt 
via o.a. Facebook en MolenNieuws.

Wij hebben gespaard om een aantal acties te 
kunnen betalen, maar extra bijdragen zijn van 
harte welkom. Helpt u mee? Meldt u zich dan 
aan als Gildenaar. In de molenwinkel en op de  
website vindt u aanmeldingsformulieren. 
Of stuurt u uw aanmelding via e-mail naar  
secretaris@molendehoopzoetermeer.nl.

Particulieren steunen ons al vanaf € 25,00 
en voor bedrijven is het minumumbedrag  
€ 50,00 per jaar. Molen De Hoop is door 
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,  
waardoor uw giften in principe aftrekbaar 
zijn voor de inkomstenbelasting.

Jacques Boonekamp

De molen in 2021
Hoe was het jaar 2021 voor de molen?

Onze klanten bleven ons trouw, de omzet van 
de winkel steeg zelfs met 13%, ondanks dat wij 
maar één dag in de week open konden zijn.

Bakker Ammerlaan bleef trouw meel afnemen 
voor hun Molenbrood, dat exclusief verkrijg-
baar is in de winkels van Bakker Ammerlaan.

Ook de pannenkoekenclub Rijswijk bleef meel 
afnemen.

Bakker Ammerlaan verblijdde on weer met een 
gift van € 1.000,00. Door corona konden we er 
geen officieel foto-moment met cheque van 
maken, maar de waardering voor deze trouwe 
ondersteuning is er niet minder om!

Dit alles zorgt voor een bron van inkom-
sten die wij goed kunnen gebruiken voor ons  
jaarlijkse onderhoud. Veel dank daarvoor!

Jacques Boonekamp

Gildenarenkaart
Al jaren hebben wij een groep Gildenaren die 
onze stichting financieel ondersteunt. Dit is een 
belangrijke bron van inkomsten voor het onder-
houd van onze molen.

Wij werken eraan om in mei een zogenaamde 
Gildenarenkaart te introduceren, waarmee 
Gildenaren bepaalde artikelen in de molen- 
winkel met korting kunnen kopen.
Op deze manier willen wij de vaste ondersteu-
ners bedanken en meer betrekken bij ons mooie 
monument. Ook hopen wij dat hierdoor het 
bestand van Gildenaren zal worden uitgebreid. 
Door diverse oorzaken valt er wel eens een  
Gildenaar weg en dan is het belangrijk om het 
aantal en daarmee de financiële ondersteuning 
op peil te houden.
Voor bedrijven die ons steunen komt er een  
zakelijke kaart.
Meer informatie volgt in april via o.a. Facebook 
en MolenNieuws.

Jacques Boonekamp

14 mei Ammerlaan Molenontbijt

Na 2 jaar afwezigheid vanwege corona, hopen 
wij dit jaar op 14 mei weer ons beroemde  
Molenontbijt te kunnen organiseren. Op de  
stelling zal plaats zijn voor circa 30 gasten. 
Rondom de molen zullen zitplaatsen geregeld 
worden voor maximaal 100 deelnemers. 

De gezamenlijke Rotary clubs zullen een groot 
deel van de organisatie ter hand nemen. Dat 
wil zeggen dat zij vervoer en begeleiding gaan 
regelen voor ouderen en mensen met een  
beperking. Meer info komt in het volgende  
MolenNieuws en op Facebook.
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Winkelnieuws
Beste klanten,

Het is onze bedoeling om jullie in het Molen-
nieuws regelmatig deelgenoot te maken van het 
“wel en wee” in onze winkel.
Jullie zijn een van de belangrijkste pijlers waar-
op wij varen/draaien!.
Iedere zaterdag om 11.00 uur zwaaien wij de 
Molendeuren open en staan de klanten, in veel 
gevallen, al te wachten!
Daar zijn we ontzettend blij mee.
Het afgelopen jaar heeft onze winkel een verho-
ging van de omzet laten zien, ondanks het feit 
dat we onze openingstijden hebben  gewijzigd.
Dat betekent dat er veel tevreden klanten onze 
Molen weten te vinden. Het aantal bezoekers 
stijgt gelukkig nog steeds.
Echter, naast dit positieve nieuws is er ook wat 
minder moois te melden en dat zijn de prijs- 
stijgingen, waar we niet om heen kunnen.
Zoals iedereen ongetwijfeld heeft kunnen  
lezen zijn de graanprijzen, de papierkosten en 
de transportkosten in rap tempo gestegen.
Deze 3 zaken hebben direct invloed op onze 
prijzen.
Wij proberen natuurlijk om de prijsstijgingen 
zo min mogelijk te laten zijn maar we willen 
het voortbestaan van onze winkel niet in gevaar 
brengen en dat willen onze klanten toch ook 
niet?
Daarom hebben wij een minimale marge nodig 
om ons prachtige monument in stand te hou-
den. Het bestuur en haar vrijwilligers zijn voor 
de volle 100% gemotiveerd om onze  dierbare 
bezoekers  van dienst te kunnen zijn.
Jullie zullen daarom op korte termijn de prijs-
verhoging tegemoet kunnen zien en vertrouwen  
erop dat we op jullie begrip mogen rekenen!

Een hartelijke Molengroet,
Els Groenewegen-Wanders.

Van het één
in het ander

“Je valt van het één in het ander” is een gezeg-
de dat meer dan eens opgaat bij de molen.

Voor 2021 stond het nalopen van de latten in de 
wieken op de planning. De molenmaker was nog 
niet geweest toen molenaar Bart een loszittend 
stukje lat ontdekte. Deze lat houdt de wind- 
borden in de wieken op zijn plaats, dus om te 
voorkomen dat er tijdens het draaien een bord 
uit valt, moet alles goed vastzitten.
In eerste instantie was het idee om de lat met 2 
langere schroeven opnieuw vast te zetten, maar 
zonder resultaat. De driehoekige klos waarin de 
schroeven gedraaid worden, bleek door houtrot 
aangetast. Dus deze klos ook gedemonteerd 
om te vervangen. Maar daar bleef het niet bij, 
ook de heklat waar deze klos opgeschroefd zit, 
bleek op het contactvlak door houtrot aangetast 
en diende vervangen te worden.
Wat dus begon als een klusje van 2 schroeven, 
eindige in een nieuwe klos met heklat. Zo val je 
dus ook bij een molen van het één in het ander.

Tekst en foto’s Bart Dooren

Vorige uitgaven van MolenNieuws zijn te bekijken

en te downloaden via

www.molendehoopzoetermeer.nl/molennieuws

Nico Papineau Salm, voorzitter van De  
Hollandsche Molen, bezocht op 1 december 
stellingkorenmolen De Hoop in Zoetermeer. Het 
is de 35ste molen in zijn 100-molenstoer door 
Nederland. De voorzitter gaat in de aanloop 
naar 2023, het jaar dat de landelijke molenver-
eniging 100 jaar bestaat, - op uitnodiging - 100 
molens bezoeken. Hierbij maakt hij uitsluitend 
gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. 

Op De Hoop werd hij gastvrij verwelkomd door 
Jacques Boonekamp en Els Groenewegen,  
bestuursleden van Stichting Molen De Hoop en 
de molenaars Bart Dooren en Herman Polder-
man. De stichting is bijzonder actief. Op de  
molen uit 1897 wordt 800 kilogram meel per 
week gemalen. De molen, die in 1986 maalvaar-
dig werd gerestaureerd, levert aan een lokale 
bakker en verkoopt ook meelproducten in de 
eigen winkel. Hygiëne in de molen staat voorop. 
Zo staat er in de molen een speciale schoon-
maak machine voor de meelzakken (zie foto). 
De molen viert volgend jaar het 125-jarig  
bestaan. 
Vanwege de huidige coronasituatie, is het voor-
lopig het laatste molenbezoek dat Nico aflegt. 
Hij hoopt uiteraard spoedig zijn toer weer te 
hervatten.
 

Overgenomen van de Facebook-pagina van 
 De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen
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Het bestuur van de vastgoed Biz in de Dorps-
straat werd benaderd door René Pomes, uitbater 
van Patat & More hoek Dorpsstraat / Pilatusdam. 
René vertelde dat zijn vriend en zakenpartner 
Kris Florek bezoek zou krijgen van de Poolse  
televisie, TV Polsat. Zij maken een reporta-
ge van geboren Polen, die succesvol zijn in  
Nederland. De voorzitter noemde natuurlijk 
de mooie Dorpsstraat, maar ook zeker ook  
Molen de Hoop.
Het verzoek van de Polsat TV was om met Kris 
Florek een interview te houden op de stel-
ling van de molen. Maar ook wilden zij een 
rondleiding door de molen en alle uitleg over  
werking en productie. Door molenaar Bart werd  
dit uitvoerig gedaan.

Tot slot hebben wij de Poolse bezoekers  
kennis laten maken met Zoetermeerse  
producten en zij namen graag het meel en 
Geusz bier in ontvangst.
 
Kris Florek in een geboren Pool en afkomstig uit 
een arm gezin. In Nederland heeft hij zich opge-
werkt tot een zeer succesvolle ondernemer en 
is hij eigenaar van een groot onderhoudsbedrijf. 
Ook mede-eigenaar van Patat & More.
Hij woont in Zoetermeer in de buurt van de  
molen, is vader van een kind en moet nog  
minimaal een keer terugkomen met zijn zoon 
om de molen aan hem te laten zien.
Het AD schreef al over hem in 2017 en 2020.

Tekst Jacques Boonekamp / foto’s M. Kievits

Molen De Hoop nu ook bekend in Polen

Molen De Hoop bestaat uit talloze onderde-
len. Ieder onderdeel heeft zijn eigen functie,  
gemaakt uit het voor die functie meest geschik-
te materiaal. Omdat molens vroeger “gewoon” 
werktuigen waren, zit er geen enkel overbo-
dig onderdeel aan. Indien de ruimte het toe-
laat, zullen we in MolenNieuws regelmatig een  
onderdeel voor het voetlicht halen.

We beginnen met de baard.
Aan de voorkant van de molenkap, net onder 
de wiekenas, hangt de baard. Bij molen De 
Hoop is deze mooi uitgezaagd, voorzien van  

fraai snijwerk en 2 ijzeren rozetten. Ook staat het 
bouwjaar 1897 van de molen op de baard. Door 
de vorm en uitvoering lijkt het alsof de baard 
er vooral voor de sier zit. De hoofdfunctie van 
de baard is echter de waterkering, zodat regen- 
water niet via de voorkant van de kap naar  
binnen kan lopen.

Dat de baard vooral functioneel moet zijn, 
betekent soms dat deze niet meer is dan een 
simpel uitgezaagde plank zonder snijwerk of 
opschriften.

Aan de andere kant kan een baard ook zeker 
gebruikt worden als versierstuk of als symbool 
van status. In sommige bouwbestekken werd 
zelfs uitdrukkelijk voorgeschreven dat de baard 
zeer sierlijk “en naar welstand van het werk” 
gemaakt diende te worden. Misschien wel de 
meest sierlijke baard met houtsnijwerk etc. 
hangt aan de kap van de molen in Oosterland 
(Zeeland). Deze is zó gedetailleerd, dat het 
vanaf de grond moeilijk is om dit op de foto vast 
te leggen.

De baard van molen De Hoop is overigens  
onderdeel van een nog niet opgelost raadsel. 
In vorm en uitvoering is  deze namelijk vrijwel 
identiek aan de baard van molen “De Onrust” 
in Muiderberg. Nu is de kap van molen De Hoop 
in 1897 tweedehands uit de buurt van Abcoude 
gekomen, maar dan nog is de link met de molen 
in Muiderberg niet te verklaren.

Wordt vervolgd!

Tekst en foto’s Bart Dooren

Onderdelen van de molen: De baard

De baard van de Oosterlandse molen

Rondleidingen in de molen zijn tot nader aankondiging helaas niet mogelijk.

De molenaar
en het weer

Een tweede natuur van een molenaar moet 
de binding met het weer zijn. En dan niet via  
allerlei weer-apps als Buienradar, Windfinder 
enz., maar gewoon door het kijken naar de 
lucht. Gaat de wind plotseling draaien, komt er 
regen, kan er onweer verwacht worden, komen 
er buien met windstoten, kan het gaan stormen, 
het zijn allemaal zaken die aan de lucht zijn af 
te lezen. 
Gedurende de dag kijkt de molenaar dus vaak 
naar de wolken en de lucht. En met de heden-
daags mobiele telefoons zijn een paar mooie 
plaatjes dan zo gemaakt.
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Youtube-film HGOS

Op Youtube staat een mooie film die door Jan 
van Batenburg van het Historisch Genootschap 
Oud Soetermeer (HGOS) in 2020 heeft gemaakt. 
Deze film werd ook vertoond bij de molen op 
Open Monumentendag in september 2021.

Zoek op Molen de Hoop Zoetermeer bij  
Youtube en u vindt deze fraaie film van  
ca. 22 minuten, met veel historisch film- en  
fotomateriaal.

Of scan onderstaande QR-code.

In november heeft molenmaker Verbij het jaar-
lijkse onderhoud aan de molen uitgevoerd. De 
werkzaamheden betroffen onderhoud aan drie 
delen van de molen.

Stelling
De basis van de stelling of omloop rond de molen 
wordt gevormd door de ligger, ondersteund door 
de schoren. De constructie dateert in de basis 
uit 1984 en is dus inmiddels 37 jaar oud. Vanaf 
de grond zagen een aantal liggers en schoren 
er niet meer 100% uit, aanleiding om de gehele 
stelling een keer grondig vanuit een hoogwer-
ker te inspecteren. En daarbij bleek inderdaad 
dat er een aantal rotte onderdelen aanwe-
zig waren. Eén ligger en twee schoren waren  
dermate slecht dat ze meteen vervangen 
zijn. Ook is geconstateerd dat andere delen 
ook de eerste tekenen van verval beginnen te  
vertonen. De komende jaren zal dit perio-
diek bekeken worden zodat er tijdig bekend is  
wanneer er grootschalig herstel of vervanging 
noodzakelijk is.

Wieken
In de wieken zijn diverse heklatten vervangen. 
Op deze heklatten drukken de zeilen, maar 

de molenaar loopt er ook op als hij de wieken 
klimt om de zeilen op de wieken te spannen.  
Kortom: voor de veiligheid is het belangrijk 
dat het hekwerk van de wieken in orde is. Ook  
vanwege de veiligheid is het hekwerk  
ingespoten met schoonmaakazijn om de algen 
te bestrijden. Hierdoor is het hekwerk niet glad 
meer, bovendien kunnen de algen geen vocht 
meer vasthouden.

Gaande werk 
Het “gaande werk” zijn alle draaiende delen in 
de molen, dus de assen, tandwielen en spillen 
die de draaiende beweging van de wieken over-
brengen naar de maalstenen. En gelijk aan een 
auto die periodiek voor service en APK naar de 
garage moet, dient ook het gaande werk in de 
molen eens in de twee tot drie jaar nagelopen 
te worden door de molenmakers. Alle wiggen 
zijn gecontroleerd en zo nodig aangehaald,  
losse kammen in de tandwielen vastgezet,  
lagers opnieuw afgesteld etc. 
En weer de vergelijking met een auto: de  
molenaar merkt het meteen dat de molen weer 
lichter draait.

Tekst en foto’s Bart Dooren

Van de molenaar: Onderhoud in 2021

Hoe draaide onze 
molen in 2021?

Onze molenaar Bart houdt van techniek en van 
lijstjes. Elk jaar maakt hij voor ons een over-
zicht van hoeveel de molen in het afgelopen 
jaar heeft gedraaid.
Hiernaast ziet u het overzicht van 2021.
Zoals u kunt zien, wordt er (al jaren) niet meer 
motorisch gemalen, maar zuiver op windkracht.


