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Molen De Hoop 1897 - 2022
Van de voorziter
Het is een mooi jaar voor onze molen. Ons monument bestaat dit jaar 125 jaar. Fred Worrell is al
meer dan 35 jaar penningmeester. Dit jaar hebben we vele activiteiten om de molen onder de
aandacht van de Zoetermeerders te brengen en
te houden. De molen is tenslotte niet van het
bestuur, maar voor de hele Zoetermeerse
bevolking.
Zo hadden wij op 14 mei ons Ammerlaan Molenontbijt. Daarna op 4 juni het Korenfestival. Dit
sluit aan op onze Korenmolen.
Op zaterdag 9 juli komt de Zoetermeerse
brandweer met spectaculaire demonstraties
naar de molen. Zie aankondiging elders in
dit MolenNieuws. Toen de voorganger van de
huidige molen in 1897 tot aan de grond toe
afbrandde, was de brandweer er uiteraard ook
bij. In de tegenwoordige tijd gebruikt de brandweer de molen regelmatig voor oefeningen,
waarbij een ‘slachtoffer’ van boven in de molen
veilig naar beneden moest worden gebracht.

Op 13 augustus en 12 september zijn er
toneelvoorstellingen, waarin een molenechtpaar speelt hoe het er in vroegere tijden
aan toe ging.

Een school op
de molen

Veel dank aan onze vrijwilligers, die het mogelijk maken dat één van de weinige rijksmonumenten in onze stad blijft bestaan!

De leerlingen van groep vijf van de Vuurvogel
kwamen een kijkje nemen in onze molen. De
klas deed het project “van graan naar brood”.
Voordat de rondleiding van start ging kregen ze
iets over de geschiedenis van de molen te horen.
Van de 16e eeuw tot vandaag. Daarna klommen
de kinderen de trappen op naar de maalzolder
en de steenzolder. Daar kregen ze te horen hoe
het tarwe op de kracht van de wind tussen de
twee enorme molenstenen wordt vermalen tot
volkoren tarwemeel.
Vanaf de stelling konden de wieken en het
kruirad van dichtbij worden bekeken. Met het
handmolentje maalden de kinderen om de beurt
zelf wat tarwe tot meel. Van het in de molen
gemalen volkoren tarwemeel werd de volgende
dag op school brood gebakken dat uitstekend
smaakte.
Als dank ontvingen we mooie door de klas
gemaakte impressies van het geslaagde bezoek.

Tekst J. Boonekamp / foto’s M. Kievits

Wout Aartsen, molengids

Door verkoop van meel en bakmixen in de
gezellige molenwinkel (elke zaterdag geopend
van 11 to 17 uur), verkoop aan enkele grotere
afnemers zoals Bakker Ammerlaan, donaties
en een beetje subsidie knopen wij de eindjes
aan elkaar. U als Gildenaar steunt ons ook en
als u dit een bekende of familie laat lezen die
nog geen Gildenaar is, dan hopen wij dat hij/zij
zich zal aanmelden in onze molenwinkel of op
onze website. Bij de afgelopen activiteiten hebben wij aardig wat nieuwe Gildenaren kunnen
werven en ook op 9 juli zijn er formulieren
waarmee u zich kunt aanmelden.

Molenontbijt

Onze gezellige molenwinkel
is elke zaterdag geopend
van 11:00 tot 17:00 uur.
Korenfestival

Rondleidingen in de molen zijn weer mogelijk op zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur, afhankelijk van
beschikbaarheid van molengidsen, en onder voorbehoud van de ontwikkelingen op het gebied van corona.
Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2712 HB Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. IBAN NL03ABNA0517310333, K.v.K. 27110743
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Dick van der Stap overleden
De wieken van molen De Hoop staan sinds vorige
week in de rouwstand vanwege het overlijden
van Dick van der Stap.
Al tijdens de grote restauratie van de molen in
1984-1986 raakte hij bij de molen betrokken.
Tijdens de werkzaamheden ging hij regelmatig
bij de molenmakers kijken, altijd bescheiden en
hij bleef op de achtergrond omdat hij niet in
de weg wilde lopen. Maar wel altijd belangstellend en positief richting de molenmakers over
de uitgevoerde werkzaamheden. Nadat de nieuwe vloeren en trappen gereed waren gekomen,
zette Dick deze met een aantal andere mensen
in de olie.
Na de voltooiing van de restauratie werd Dick
de rechterhand van molenaar Koos Wessels,
later werkte hij gedurende vele jaren samen
met molenaar Theo van den Berg. Samen met
Theo wist hij het molenbedrijf steeds verder uit
te bouwen en kwam de molen meerdere dagen
per week in bedrijf. Samen met Theo zorgde
hij voor de uitbreiding van de inrichting van de
molen waardoor er makkelijk en efficiënt
gemalen kon worden.
Nadat Theo van den Berg zijn werkzaamheden
had beëindigd, vond Dick al snel een nieuwe
rol als rondleider van bezoekers. Niet alleen
op de zaterdagen, maar ook op doordeweekse
dagen verzorgde hij op enthousiaste wijze rondleidingen voor talloze schoolklassen. En als het
op zaterdag rustig was met bezoek, was Dick
altijd wel ergens in de molen te vinden voor een
klusje of om schoon te maken. Voor de huidige
molenaars was hij een vraagbaak over de inrichting en de hulpwerktuigen in de molen.
Enkele jaren geleden moest Dick noodgedwongen stoppen met zijn werk in de molen, het
traplopen ging niet meer. Maar bij Dick was
het glas altijd halfvol, dus beleefde hij veel
plezier aan de handmolen die we tijdens Molendag of Monumentendag naar de begane grond

brachten. Dan kon hij daar toch aan kinderen
de werking van de molenstenen uitleggen en de
kinderen zelf graan laten malen.
Op 5 september 2020 hebben we afscheid
genomen van Dick als vrijwilliger bij de
molen, na ruim 36 jaar! Zeer terecht kreeg hij
die middag van de gemeente Zoetermeer een
Chapeau-beeldje met bijbehorende oorkonde.
Met een Chapeau-beeldje spreekt de gemeente
haar waardering uit voor mensen die zich geheel
belangeloos voor lange tijd hebben ingezet voor
de Zoetermeerse samenleving.

handmolen

Molen De Hoop bestaat in dit jaar 125 jaar. Van
die 125 jaar geschiedenis heeft Dick bijna een
derde deel meegemaakt! Tijdens de receptie
ter ere van dit jubileum van de molen op 14
mei jl. kon Dick gelukkig nog aanwezig zijn. Hij
beleefde veel plezier aan deze middag en was
onveranderd geïnteresseerd in het wel en wee
van de molen, de winkel en de vrijwilligers.
Op 20 juni jl. is Dick op 88-jarige leeftijd heengegaan. Tijdens de rit naar het uitvaartcentrum,
afgelopen zaterdag, hield de auto stil voor de
molen, zodat vrijwilligers en bestuursleden Dick
een laatste groet konden brengen.

steenkuip met graan in kaar

Met het overlijden van Dick verliest molen De
Hoop een bescheiden, enthousiaste, vriendelijke en betrokken vrijwilliger van het eerste uur. Hoewel hij al enkele jaren niet meer
wekelijks over de vloer kwam, zullen we
hem blijven missen! Wij wensen zijn vrouw,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
veel sterkte de komende tijd.
Namens het bestuur van Stichting Molen
De Hoop, molenaars en vrijwilligers: Dick,
bedankt voor alles!
Tekst Bart Dooren / foto’s Cor Groen
schuddebak in bedrijf

Vorige uitgaven van MolenNieuws
zijn te bekijken
en te downloaden via
www.molendehoopzoetermeer.nl/
molennieuws
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Onderdelen van de molen: De schuddebak
Molen De Hoop bestaat uit talloze onderdelen. Ieder onderdeel heeft zijn eigen functie,
gemaakt uit het voor die functie meest
geschikte materiaal. Omdat molens vroeger
“gewoon” werktuigen waren, zit er geen enkel
overbodig onderdeel aan. Indien de ruimte het
toelaat, zullen we in MolenNieuws regelmatig een
onderdeel voor het voetlicht halen.
Deze keer de schuddebak.
Bij het malen met molenstenen wordt er in het
midden graan tussen de stenen gebracht, wat
vervolgens tussen de stenen komt en tot meel
wordt gemalen. Bij het kleine handmolensteentje op de maalzolder wordt het graan in het gat
van de bovenste molensteen geschept. Wanneer
het graan vermalen is, wordt de volgende hoeveelheid in het midden tussen de stenen geschept, enz.
Bij de grote molenstenen is het ondoenlijk om
handmatig steeds graan tussen de stenen te
scheppen, zeker als bedacht wordt dat er soms
tot 1.000 kg graan per uur door de molenstenen
gemalen kan worden. Daarnaast varieert het
toerental van de molenstenen omdat de wind
nooit contant is en de molen dus steeds harder
en zachter draait. Kortom: hoe krijg je de juiste
hoeveelheid graan tussen de molenstenen?

Rond de molenstenen is een houten steenkuip
opgebouwd. In deze steenkuip wordt het gemalen meel opgevangen en afgevoerd. Bovenop de
steenkuip staat het kaar waarin het te malen
graan wordt gestort. Aan de onderzijde is het
kaar voorzien van een schuif, waardoor het
graan gedoseerd uit het kaar kan lopen.
Vanuit het kaar komt het graan in de schuddebak. En zoals de naam al suggereert, de schuddebak is inderdaad een soort bak die kan schudden. Aan de achterzijde hangt en draait de
schuddebak om een pen in de steenkuip. Aan de
voorzijde hangt de schuddebak met een touwtje
op een houtje met allemaal keepjes. De schuddebak is aan 1 zijde voorzien van een houten
arm en deze arm rust tegen de steenspil (de
steenspil brengt de bovenste molensteen aan
het draaien). Doordat de steenspil vierkant is,
wordt wanneer deze steenspil draait de schuddebak steeds opzij getikt. Hierdoor ontstaat
een schuddende beweging en wordt er steeds
een beetje graan tussen de stenen getikt.
Omdat de steenspil wordt aangedreven door de
molen en dus harder of zachter gaat naar mate
de wind varieert, varieert dus ook het schudden
van de schuddebak en daarmee de toevoer van
graan tussen de molenstenen. Draait de molen
langzaam, dan maakt de schuddebak ook weinig

tikkende bewegingen en valt er weinig graan
tussen de stenen. Draait de molen snel, tikt de
schuddebak sneller en valt er meer graan tussen
de stenen. Door de schuddebak valt dus altijd
de juiste hoeveelheid graan tussen de stenen,
bij iedere snelheid van de molen. Met diverse
touwtjes kan de molenaar de helling van de
schuddebak instellen, maar ook de kracht waarmee de schuddebak tegen de steenspil slaat.
Samen met de schuif die de hoeveelheid graan
in de schuddebak bepaalt, kan de toevoer van
graan tussen de molenstenen dus zeer nauwkeurig afgesteld worden. Een goede afstelling
van de schuddebak is misschien wel het belangrijkste om een goede kwaliteit meel te krijgen.
Naast het voelen aan het meel, werkt de molenaar ook veel op zijn gehoor. Het “zingen” van
de molenstenen en het “tikken” van de schuddebak zijn belangrijke aanwijzingen om te volgen tijdens het maalproces.
Nieuwsgierig geworden naar de schuddebak en
zijn werking? De molenaars en/of rondleiders
leggen het u graag uit op zaterdagmiddag.
Welkom!
Tekst en foto’s Bart Dooren

Chapeau-beeldje voor Fred Worrell
Op 14 mei (Nationale Molendag) ontving onze
penningmeester Fred Worrell, uit handen van
wethouder Jan iedema, het Chapeau-beeldje
van de gemeente Zoetermeer.
Zo’n beeldje krijgen mensen die zeer betrokken zijn bij de leefomgeving en de buurt. Fred
is zo iemand. Al tientallen jaren werkt hij voor
diverse stichtingen in en rondom Zoetermeer en
sinds 1986, dus meer dan 35 jaar, is onze penningmeester. Hij hielp bij de aankoop (voor één

gulden) van de molen in 1986. In 1987 was de
molen weer klaar om te draaien. Ook in de jaren daarna en nog steeds is Fred betrokken bij
de fondsenwerving en zorgt hij voor kloppende
financiële rapportages.
Fred is zo iemand die je weinig ziet, vaak op de
achtergrond functioneert, maar o zo belangrijk
is voor onze Stichting.
Gefeliciteerd Fred, je hebt het verdiend!

Mooie gift van trouwe molenvrienden
Vorige week mochten wij weer een mooie
donatie ontvangen, deze keer van familie Van
der Slik van Van der Slik Caravan Centrum
Zoetermeer.
De heer Bram van der Slik is al langer als Gildenaar
betrokken bij onze molen en is een geboren en
getogen Zoetermeerder. Net als zijn vader - die
vorig jaar is overleden - is hij geboren in wat
tegenwoordig de Molenstraat heet. Hun Caravan
Centrum is al vele jaren een begrip in Zoetermeer. Tegenwoordig zijn zijn zoons belast met
de dagelijkse leiding.
Tijdens een fietstoertocht deed men graag

de molen aan om een cheque ter waarde van
€ 500 te overhandigen aan Els Groenewegen van
de molen.
Dankuwel!
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Molen De Hoop en de Wereldwinkel

Door lokaal samen te werken versterk je
elkaar. Daar zijn deze twee vrijwilligersorganisaties een goed voorbeeld van. Sinds
kort verkoopt Molen de Hoop de koffie van de
Wereldwinkel.
De winkel van de Molen is gespecialiseerd in
vele soorten brood- en bakmixen, met als basis
het in eigen molen gemalen graan. Maar daarnaast vindt u hier ook lokale producten zoals
honing, jam, bier, chocola en kaas. Het lokale
assortiment wordt nu uitgebreid met koffie van
de Wereldwinkel. Deze fairtrade en ecologisch
geproduceerde koffie is een blend van de beste
bonen en smaakt heerlijk bij een zelfgebakken

brood of cake van het molenmeel. Ook is de
natuurthee van de Zoete Aarde nu in de Molen
te verkrijgen. Deze was al bij de Wereldwinkel
te verkrijgen. ‘Toen we werden gevraagd of
de Wereldwinkel koffie wilde leveren, waren
we meteen heel enthousiast’ aldus voorzitter
Yvette Feeke. ‘We hebben toen ook nagedacht
of we nog meer producten hebben, die in een
molenwinkel passen. Wij hebben verschillende soorten thee. Omdat ook wij lokale producten promoten, hebben we sinds vorig jaar
naast fairtrade thee ook de natuurthee van de
Zoete Aarde in ons assortiment. Die mag
natuurlijk niet in de molenwinkel ontbreken. Dus hebben we, na overleg met de Zoete
Aarde, deze thee gepromoot. En gelukkig was
Els Groenewegen, coördinator van de molenwinkel, ook enthousiast. Zelf overwegen we
om, als wederdienst, enkele bakmixen van de
molen in de Wereldwinkel te gaan verkopen. We
moeten dan wel wat maatregelen treffen.
Muizen zijn namelijk ook dol op meelproducten!’.
Tekst Yvette Freeke / foto’s Cor Groen

