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Jubileumboek Molen De Hoop
Het zal u niet zijn ontgaan: Molen De Hoop 
(Anno 1897) bestaat dit jaar 125 jaar en in het 
kader van dit jubileum zijn er diverse activitei-
ten geweest rondom de molen.

De laatste activiteit was de uitgave van een 
boek over de historie van Molen De Hoop.
Eén van onze sponsoren, en tevens Gildenaar, 
vroeg ons een keer: waarom is er in de molen 
geen naslagwerk verkrijgbaar over de historie 
van de molen? Dit heeft ons aan het denken  
gezet. Er werd contact met HGOS gelegd, en om 
de kosten in de hand te houden is er gekozen 
voor een gezamenlijke uitgave.

Ronald Grootveld en Ton Vermeulen van  
Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) 
hebben een mooi boekwerk verzorgd, getiteld 
Malen op de wind. Korenmolen De Hoop in  
Zoetermeer 125 jaar. 

Het boek telt 104 pagina’s tekst inclusief  
bijna evenveel illustraties. Het vertelt van de 
korenmolen die al sinds de Middeleeuwen aan 
de Kapellelaan staat, ook al heette de straat  

later Molenweg en daarna Stationsstraat. De  
huidige molen De Hoop torent sinds 1897 boven de  
andere bebouwing uit en is nu 125 jaar oud. 
We lezen in het boek over molens en mole-
naars door de eeuwen heen. Interviews laten de  
geschiedenis van Stichting Molen De Hoop zien 
die vanaf begin jaren (19)80 voor de molen zorgt 
en deze laat draaien en malen. De molenaar 
vertelt over zijn passie en ook over molenste-
nen en fokwieken. Een recept voor “roggebrood 
uit de pan” ontbreekt uiteraard niet.

Op woensdag 23 november was de officiële  
presentatie van dit boek. Het eerste exem-
plaar werd door voorzitter Jacques Boonekamp  
overhandigd aan wethouder Wim Blansjaar.

Vanaf heden is het boekje verkrijgbaar bij  
Molen De Hoop (eerste Stationsstraat 37a) en 
HGOS (Dorpsstraat 132). Het kost slechts € 7,50.

Gildenaren kunnen een exemplaar gratis  
ophalen in de molenwinkel!

Jacques Boonekamp / Cor Groen

Onze molenwinkel
Zo nu en dan willen wij u ook op de hoogte hou-
den van het “reilen en zeilen” van onze winkel.

Laten we beginnen met “lichtjesavond” 13  
december as. Deze avond vieren wij samen met 
onze authentieke Dorpsstraat van 19.00 uur tot 
21.00 uur. Kerstmuziek mag die avond natuurlijk 
niet ontbreken evenals de glühwein en de warme  
chocomel, zoals u dat van ons gewend bent. 
Tevens is er de mogelijkheid om het verlichte 
Zoetermeer te bekijken vanaf onze stelling.
De muziek zal verzorgd worden door Talk of the 
Town met echte vinylplaten
Ook de winkel zal geopend zijn.

De feestdagen komen er aan dus misschien is 
het een mooie  “ Kerstgedachte” om de Molen 
eens extra te bezoeken voor de aankoop van 
lekkere broodsoorten en cakemixen.
Ook voor de aankoop van een Kerstcadeautje 
kunt u bij ons terecht. Wij verpakken dit in een 
bijzonder fraai Molentasje! 
Wij zijn al bezig met de voorbereiding van onze 
Kersttulband die vanaf 10 december weer te 
koop zal zijn.
En wat dacht u van de oliebollenmix met- en 
zonder krenten? ook deze staan op bovenge-
noemde datum weer voor u klaar. 

Openingstijden voor de feestdagen.
Samen met de zeer enthousiaste vrijwilligers-
club hebben we besloten 2 extra dagen gedeel-
telijk geopend te zijn zodat u ruim de tijd heeft 
om onze winkel te bezoeken.
Vrijdag 23 dec. van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Vrijdag 30 dec. van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Wij ontmoeten u graag in onze “lekkere”- en 
gezonde winkel.

Uw vrijwilligersteam.
Els Groenewegen

De gemeente Zoetermeer kent de zogenaamde Verdubbelaar. Deze houdt in dat de gemeente 
door ons ingezamelde fondsen met hetzelfde bedrag verhoogt. In het verleden hebben wij hier 
al eens gebruik van kunnen maken. Bij de boekpresentatie heeft onze voorzitter aan wethouder 
Blansjaar gevraagd of we, nu er onverwachte uitgaven aankomen voor reparaties aan de stelling 

van de molen, hier nogmaals een beroep op kunnen doen. De wethouder heeft toegezegd ons 
verzoek mee te nemen naar het stadhuis. Wordt hopelijk vervolgd!
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Ook u kunt ons steunen!
Meldt u zich aan als Gildenaar (donateur).

In de winkel en op onze website vindt u 
een aanmeldingsformulier.

Losse giften zijn meer dan welkom op 
IBAN NL03 ABNA 0517 3103 33IBAN NL03 ABNA 0517 3103 33

Onze Stichting is door de Belastingdienst 
aangemerkt als ANBI waardoor uw giften 

in principe aftrekbaar zijn voor de 
Inkomstenbelasting.

Bij voorbaat hartelijk dank.
Samen houden we de molen draaiend!

Jopy Bubbermankaarten van Jopy

De molen op 
school

Op de Regenboogschool in Meerzicht mocht ik 
vertellen over onze molen, molenaars, graan en 
meel.

Drie klassen kleuters (groep 1 / 2) van de  
luisterden aandachtig naar mijn verhaal.

Het was een geslaagde ochtend. 

Wout Aartsen, molengids

Jubileumjaar 2022
Toen onze stichting in 1984 werd werd opgericht, 
was de opdracht aan het bestuur “de molen is 
er voor alle Zoetermeerders”, en die opdracht 
hebben wij nog steeds. Het bestuur realiseert 
zich dat zij altijd bezig zullen zijn om de molen 
onder de aandacht van alle Zoetermeerders te 
houden. Wij zoeken veel publiciteit, zijn actief 
met de winkel, doen mee met Dorpsstraat acti-
viteiten en brengen dit MolenNieuws uit.

125 jaar Molen de Hoop, dat was een mooie 
gelegenheid om gratis activiteiten te organise-
ren voor de Zoetermeerders en tegelijk onze 
molen nog meer onder de aandacht te brengen.
Een zestal activiteiten met de aftrap op 14 mei 
met het jaarlijks molenontbijt met ruim 170  
betalende deelnemers. Op 4 juni het koren-
festival, verzorgd door 3 koren opgesteld voor 
de molen, met ruim 400 bezoekers. Op 9 juli  
demonstraties van de brandweer. Dit mede  
ingegeven omdat de vorige molen 126 jaar  
geleden is afgebrand. 
Op 13 augustus en 10 september optredens 
van Storytellers met een kort toneelstuk over 
een molenaarsgezin in vroegere tijden. En tot 
slot op 23 november het uitbrengen van ons  
lustrumboek in samenwerking met HGOS.

Jacques Boonekamp / Cor Groen

Lions Zoetermeer
Mosselavond

Wij vertellen het regelmatig: ieder jaar is er 
ruim € 25.000,-- nodig voor onderhoud van de 
molen. Jaarlijkse steun van Gildenaren, spon-
soren, subsidies, verkoop van meel aan bakker 
Ammerlaan, pannenkoek boerderijen en winkel-
verkoop zorgen voor dit bedrag. Een deel van 
dit bedrag wordt gereserveerd voor groot onder-
houd. Maar: wij hebben momenteel een tegen-
valler, er is ruim € 40.000,--  meer nodig voor een  
onverwachte reparatie aan de stelling. Daarom 
voeren wij vanaf nu extra actie. 

Wij mochten bij de Lions een presentatie geven 
over wat er moet gebeuren, waarna de Lions heb-
ben besloten om 50% van de opbrengst van hun  
Mosselavond aan ons te doneren. 
Op zaterdagavond 19 november hebben 170 
betalende gasten zich in de Oude Kerk te goed 
gedaan aan mosselen. In deze mooie klassieke 
omgeving waren ook een loterij en veiling. 
De totale opbrengst was ruim € 22.000,--, waar-
van wij dus € 11.000,--  hebben gekregen.
Dit is voor ons een grote stap in de goede  
richting. 

Heel veel dank aan de Lions!

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.

Tjerk, Els en Jacques van het Molenbestuur
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Molen De Hoop bestaat uit talloze onderde-
len. 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 regulateur.
In een vorig nummer van MolenNieuws heb-
ben we aandacht besteed aan de schuddebak. 
Deze schudt, afhankelijk van de snelheid van de  
molen, tarwe tussen de draaiende molen- 
stenen. Omdat de snelheid van de molen  
varieert met de snelheid van de wind, varieert 
ook de hoeveelheid tarwe die tussen de ste-
nen komt. Iedere verandering van snelheid van 
de molen heeft gevolgen voor de hoeveelheid  
tarwe die tussen de stenen komt. Voor de klant 
is het natuurlijk belangrijk dat het meel zo 
constant mogelijk van fijnheid, het is niet de 
bedoeling dat iedere verandering van snelheid 
van de molen te merken is aan de kwaliteit van 
het meel. 

Om de fijnheid van het meel te kunnen  
regelen, is afstand tussen de beide molenstenen 
in te stellen. Daarmee kan de molenaar bepa-
len hoe grof het meel gemalen wordt, de pro-
ductie afstemmen aan de beschikbare wind én 
het meel op een constantie fijnheid malen. Via 
een stelsel van houten balken en een korte spil, 
draagt de bovenste molensteen op een stelsel 
van houten balken. Door het bewegen van een 
touw kan de molenaar de bovenste molensteen 

iets lichten of laten zakken. Als men bedenkt 
hoe groot een tarwekorrel is en hoe fijn meel 
wordt, zal duidelijk zijn dat dit instellen soms 
een verschil van minder dan een millimeter is.

Wanneer de molen bij een windvlaag sneller 
gaat draaien, wordt er meer graan tussen de 
stenen geschud. Om deze grotere hoeveelheid 
graan tot een zelfde fijnheid van meel te malen 
moet de druk van het malen verhoogd worden: 
de bovenste molensteen moet iets zakken. En 
bij afnemende wind komt er minder wind tus-
sen de stenen, moet de druk verlaagd worden 
en dus de bovenste molensteen iets omhoog. Bij 
een sterk wisselende wind staat de molenaar 
dus de hele dag met het touw in zijn handen om 
de maaldruk steeds aan te passen. Dat betekent 
weinig tijd voor andere werkzaamheden.

Gelukkig heeft men dit deel van het maal- 
proces al vroeg “geautomatiseerd” door het 
aanbrengen van een regulateur. De regulateur 
is al een oude vinding en is bij de uitvinding van 
de stoommachines afgekeken van de molens. De 
werking van de regulateur berust op de werking 
van de middelpuntvliedende kracht.

Door de regulateur aan het draaien te brengen, 
ontstaat er op de armen met gewicht-bollen een 
zijwaartse, middelpuntvliedende kracht. De  
armen met de gewichten bewegen naar bui-
ten. Hierdoor wordt de klos aan de onderzijde 
van de regulateur naar beneden gedrukt. Via 
een vork die aan een hefboom zit, wordt de  
beweging van de regulateur overgebracht naar 
de maalsteen.

In molen “De Hoop” bevindt zich ook een  
regulateur, op de luizolder. Doordat de  
regulateur wordt aangedreven door de  
koningsspil, volgt de regulateur altijd de snelheid 
van de molen. Via een stangenstelsel vanaf de  
luizolder wordt de werking van de regulateur 
naar de maalzolder gebracht, waar de regula-
teur beide koppels maalstenen kan bedienen.

Helaas bevindt de regulateur zich in molen “De 
Hoop” op een zolder die vanwege de veiligheid 
voor bezoekers in principe niet toegankelijk is, 
zodat u het met een foto zult moeten doen.

Tekst en foto’s: Bart Dooren

Onderdelen van de molen: De regulateur

de regulateur in Molen De Hoop

Voor de tweede keer in ons jubileumjaar, 
hebben de wieken van de molen in de rouw-
stand gestaan. Op 4 november overleed Jopy  
Bubberman op 81-jarige leeftijd. 

Zij was gedurende vele jaren 1 van de vaste 
gezichten in de winkel. Doordat ze zelf ook  
regelmatig cake, koek, taart en andere lekker-
nijen bakte, kon ze de klanten daar ook op haar 
enthousiaste wijze goed over adviseren. Bij het 
werken kwam haar winkelervaring uit de ijzer-
warenzaak die ze eerder runde goed van pas. 
Klanten werden snel en efficiënt geholpen, met 
tussendoor een vriendelijk praatje. Aan het 
eind van de dag klopte de kassa altijd tot de 
laatste cent. Ook als er onverwacht een gat in 
het winkelrooster viel, was zij altijd bereid om 
in te springen.

Naast haar werk in de winkel, kon er ook altijd 
een beroep op haar worden gedaan bij speciale 

gelegenheden of extra opdrachten van bijvoor-
beeld enkele honderden pakjes appeltaartmix, 
speculaasmix of cadeauverpakkingen met diver-
se producten. Niet praten maar doen typeert 
haar misschien wel het beste.

Thuis vond zij haar ontspanningen met o.a. 
handwerken en het maken van kaarten. Tiental-
len of misschien wel honderden kaarten heeft 
ze kosteloos voor de molen gemaakt om in de 
winkel te verkopen, waarbij de opbrengst uiter-
aard voor de molen was. Zie de foto links.

Jopy is ruim 60 jaar getrouwd geweest met haar 
Frits. Hij kwam regelmatig een praatje maken 
in de winkel en deed wel eens een klusje voor 
de molen. De lage tafel in de winkel, met daar-
op de nodige folders, heeft hij geschonken bij 
de opening van de vernieuwde winkel. Tijdens 
de receptie na afloop van Nationale Molendag 
was hij er natuurlijk ook bij en genoot  van een 

pilsje. Groot was het verdriet toen Frits op 23 
mei jl. onverwacht overleed.

Na het overlijden van Frits pakte Jopy de draad 
al snel weer op. Helaas werd zij kort daarna 
ernstig ziek. Met haar kenmerkende mentali-
teit ging Jopy in eerste instantie de strijd aan, 
maar naar verloop van tijd werd duidelijk dat 
herstel niet meer mogelijk was. Ondanks haar 
ziekte behield ze haar humor en levenslust. Bij 
bezoeken was ze ook altijd geïnteresseerd in 
het wel en wee van de molen, maar vooral van 
alle vrijwilligers. 

Bestuur, molenaars en vrijwilligers zullen Jopy 
missen. Wij wensen haar kinderen, kleinkinde-
ren en verdere familie veel sterkte de komende 
tijd. Jopy, bedankt voor je inzet voor de molen!

Els Groenewegen / Bart Dooren

Molen opnieuw in de rouwstand
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Molenaar: van vader op zoon
Zoals bij veel (ambachtelijke) beroepen, ging 
het vak van molenaar in het verleden vaak over 
van vader op zoon. Het beste bewijs hiervoor 
zijn misschien wel een tweetal molenaarsbe-
drijven waar onze molen De Hoop mee samen-
werkt. Van de firma Voogd in Ouddorp betrek-
ken we onze tarwe, hun molen De Hoop is in 
1845 gebouwd en onafgebroken in de familie én 
in bedrijf gebleven. Inmiddels runt de 6e gene-
ratie het bedrijf. Brasser in Biggekerke levert 
diverse meelsoorten en cakemixen, zij zijn al 
sinds 1852 eigenaar van de molen en daar zijn 
de 7e en de 8e generatie actief als molenaar.

Met de opkomst van andere krachtbronnen als 
stoom, diesel en elektra veranderde het gebruik 
van de molens. Er werd steeds minder van de 
wind gebruik gemaakt omdat een motor veel 
bedrijfszekerder is. Veel molens kwamen buiten 
bedrijf, raakten in verval en werden gesloopt. 
Bij andere molens ging de ontwikkeling van 
het bedrijf verder en groeide als het ware om 
de molen heen zoals bij onze molen De Hoop. 
Gebouwd in 1897, op de wind gemalen tot ca. 
1935, naast de molen een mechanische maalde-
rij gebouwd, de molen leeg gesloopt en inge-
richt als graansilo voor de maalderij.

In beide situaties (sloop) of andere bedrijfsvoe-
ring (De Hoop) was er geen noodzaak meer om 
de specifieke kennis van het malen met molens 
over te dragen op een jongere generatie.

Het ontstaan van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars
Eind jaren 60 van de vorige eeuw ontstond bij 
een aantal molenliefhebbers het besef dat het 
vak van molenaar aan het uitsterven was. Er 
maalden nog een handje vol poldermolens met 
een beroepsmolenaar en er waren nog enkele 
tientallen korenmolens waar nog met de molen 
werd gemalen, maar meer en meer kwamen 
deze molens ook buiten bedrijf. 

In 1967 kwam een groep van 8 jonge molenlief-
hebbers bijeen in een pannenkoeken restaurant 
in Leiden en in feite is daar de basis gelegd om 
een opleiding voor hobby-molenaars op te gaan 
zetten. Van deze groep zijn er in 2022 nog 6 in 
leven en deze zijn nog steeds op 1 of andere 
wijze bij de molens betrokken!

In 1972 is vervolgens formeel Vereniging Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars opgericht, dus in 

2022 bestaat deze vereniging 50 jaar.
De vereniging bestaat uit een landelijk bestuur 
met in iedere provincie een eigen afdeling. De 
afdelingen verzorgen de daadwerkelijke oplei-
ding tot molenaar. Het leuke van het Gilde is dat 
het een dwarsdoorsnede is van de Nederlandse 
samenleving, verbonden met de gezamenlijke 
passie voor het laten draaien van molens. Leden 
zijn man of vrouw; jong of oud; autochtoon of 
allochtoon; hoog opgeleid of laag opgeleid en 
ook op gebied van geloof of geaardheid  vindt 
iedereen zijn plaats binnen de vereniging.

Opleiding en examen
De opleiding is vooral praktisch bezig zijn samen 
met een instructeur of een eerder geslaagde 
vrijwillig molenaar. De molen op de wind zet-
ten, zeilen voorleggen, smeren, bedienen van 
de vang (rem), veiligheid enz. Al doende leert 
men de molen te bedienen. Naast de praktische 
vaardigheden, is het opdoen van kennis van het 
weer belangrijk. Natuurlijk helpen tegenwoor-
dig de diverse weer-apps, maar de molenaar 
zal toch voornamelijk op zijn eigen waarnemin-
gen van de bewolking, de wind en de luchtdruk 
moeten vertrouwen. 
Tenslotte dient er ook de nodige theoretische 
kennis verzamelt te worden over andere mo-
lentypen en functies, wieksystemen etc. De 
opleiding is zo breed dat men later op iedere 
willekeurige molen in Nederland kan gaan draai-
en. Ter ondersteuning worden er ook regelmatig 
lesavonden georganiseerd waar diverse onder-
delen van de theorie worden behandeld. 

De opleiding wordt afgesloten met een tweetal 
examens. Voordat men examen mag doen, zijn 
er twee eisen: de kandidaat moet minimaal 1 
jaar bezig zijn om het weer in de vier seizoenen 
te leren kennen en in dat jaar moeten minimaal 
150 praktijkuren zijn gemaakt. Maar in de regel 
moet voor beide eisen wel het dubbele gere-
kend worden voordat een kandidaat het een bé-
tje in de vingers begint te krijgen en voldoende 
ervaring heeft.
Eerst doet men een toelatingsexamen in en 
bij de afdeling waar de opleiding is gevolgd. 
Bij goed resultaat mag men door naar het  
examen wat door Vereniging De Hollandsche 
Molen wordt afgenomen. Opleiding en examen 
zijn dus gescheiden, net zoals bijvoorbeeld bij 
het rijbewijs. Slaagt de kandidaat ook voor het 
examen bij De Hollandsche Molen, dan mag men 
zich gediplomeerd vrijwillig molenaar noemen 
en is bevoegd om op iedere willekeurige molen 

in Nederland te draaien. 

Jubileum activiteiten
Op 15 januari 2022 opende Hare Koninklij-
ke Hoogheid prinses Beatrix het Jaar van de  
Molenaar door het onthullen van de afbeelding 
onderaan dit artikel.
 
Op 9 april vond er een recordpoging plaats 
om zoveel mogelijk molens tegelijk tussen 
11.00 en 12.00 uur te laten draaien. Uiteraard 
deed molen De Hoop in Zoetermeer, net zoals 
841 andere molens. Naast 809 molens in Ne-
derland deden er 32 molens mee uit het bui-
tenland: Duitsland, Oostenrijk, USA, België,  
Denemarken, Nieuw Zeeland, Hongarije,  
Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk.

Verder is er gedurende het hele jaar in de diver-
se media op allerlei wijze aandacht geschonken 
aan het jubileum en zijn de molens, maar zeker 
ook de molenaars, uitgebreid voor het voetlicht 
gehaald. 

Zelf molenaar worden?
Enthousiast geworden om zelf molenaar te 
worden? Meer informatie kunt u vinden op de 
website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars 
www.vrijwilligemolenaars.nl. Ook de molenaars 
van De Hoop, Herman Polderman en Bart Dooren 
kunnen u er alles over vertellen. Loop gerust 
eens binnen!

Bart Dooren

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars - 50 jaar jong

Vorige uitgaven van MolenNieuws zijn te bekijken en te downloaden via

www.molendehoopzoetermeer.nl/molennieuws


