
 
 

                                           
 

Korenmolen “DE HOOP” in Sumar  
 
De molen en zijn molenaars 
Onze molen is een gelijkzijdige houten achtkant op een stenen romp, voorzien van een stelling. In de 
molen bevinden zich twee koppels maakstenen. Vroeger waren er ook pelstenen aanwezig, om gerst 
tot gort te pellen. De trapjes naar de stelling en sporen in de constructie zijn er nu de gevolgen van.  
Meer informatie over de molen en de geschiedenis er van is te vinden in het boekje “De Hoop”, De 
laatste industriemolen in Tytsjerksteradiel, te koop in de molen. 
 
Iedere zaterdag sinds november 1993 zijn de vrijwillige molenaars bezig geweest om de molen, na de 
restauratie, weer in maalvaardige toestand te brengen. Na jaren intensieve arbeid leveren we al weer 
lang volkoren tarwemeel van goede kwaliteit aan onze klanten, gemalen met de maalkoppels. Sinds 
we weer kunnen malen werden en worden ook andere delen van de molen onderhanden genomen, 
zoals bijvoorbeeld de museumzolder. Ook moeten zo nu en dan de maalstenen schoongemaakt 
worden en dienen de botte stenen gebild (scherp gemaakt) worden. Daartoe kunnen we sinds 1997 
de bovenste stenen (de lopers) met behulp van de vaste steenkranen en de kraanbeugels lichten en 
omdraaien. Al met al is er altijd wel onderhoudswerk voorhanden. 
 
De molenaars zijn lid van het GVM, het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De opleiding tot molenaar 
vergt gemiddeld 2 jaar een wekelijkse inspanning op verschillende molens.  
Naast het verkopen van meelproducten malen de molenaars tarwe of rogge, ze verzorgen de 
opleiding van aspirant molenaars, er wordt klein onderhoud aan de molen verricht en bezoekers van 
de molen worden rondgeleid en geïnformeerd over de werking van de molen. 
 
Wat valt er te zien in de molen? 
Van de eerste zolder, de voormalige graanzolder, is een museumzolder gemaakt. Je treft er 
informatie en werktuigen aan over de verbouw van tarwe in vroegere tijden. Er zijn foto’s te zien over 
het oogsten, maar ook over de restauratie (1992/93) van de molen. Tevens zijn er voorbeelden te zien 
van andere molentypes. 
De tweede zolder is tegenwoordig de werkplaats, waar molenaars nieuwe onderdelen voor de molen 
maken, of oude herstellen.  
De derde zolder, de maalzolder geheten, geeft toegang tot de stelling, met uitzicht over Sumar en 
omgeving. Op de zolder vind je de molenwinkel, maar ook een builmachine om bloem uit 
volkorenmeel te zeven en er staat een aangepaste betonmixer voor het mengen van meel. Vooral in 
gebruik voor het maken van onze wereldvermaarde pannenkoekmeel. Op de stelling bedient de 
molenaar de vang van de molen. De vang (remblokken) bevinden zich bovenin de kap. Op de stelling 
kan de molenaar ook de zware kap met de wieken in de wind draaien, zowel handmatig als elektrisch. 
En hij kan de wieken van zeilen voorzien. 
Op de vierde zolder, de steenzolder, bevinden zich de twee maalkoppels. Tussen de lopersteen en 
de liggersteen wordt tarwe of rogge tot volkorenmeel gemalen, die een zolder lager uit de maalbak 
stroomt. Boven je hoofd kun je diverse wielen met houten kammen zien draaien. 
De vijfde zolder, de kapzolder, is alleen toegankelijk samen met een molenaar, als de molenwieken 
niet draaien. Op deze zolder wordt de kracht van de wind via het bovenwiel overgebracht op de 
koningsspil, en vervolgens naar de lager gelegen werktuigen, wanneer ze “in het werk” staan.  
 
Geschiedenis van de molen. 
Op de plek waar de molen is gebouwd stond al een molen rond 1600. Dat was een rosmolen, 
aangedreven door een paard. Nadat die molen was verdwenen stond er geen molen meer tot 1867, 
maar de naam van deze plek bleef Grootmolenland. In dat jaar werd een windmolen met stelling 
gebouwd, waarvan echter in 1882 de houten bovenbouw in vlammen opging. De onderbouw werd 
verkocht en de nieuwe eigenaar zette er weer een houten bovenbouw op, waarschijnlijk afkomstig uit 
Kootstertille. De molen kende verschillende eigenaren. In 1947 stopte de laatste professionele 
molenaar ermee, de concurrentie van motorisch aangedreven maalderijen werd te groot. De laatste 



eigenaar verkocht de molen aan de gemeente Tytsjerksteradiel in 1964. Door de gemeente zijn een 
aantal restauraties uitgevoerd, de laatste in 1992/93. De investering vergde meer dan €100.000,-. 
Sinds de laatste restauratie is de molen namens de gemeente in bezit van de Stichting Behoud 
Monumenten T-diel. En wij, de molenaars van de Stichting Korenmolen De Hoop Sumar, huren de 
molen voor €1,- per jaar, met als doel de molen in conditie te houden als industrieel en cultureel 
erfgoed, de enige korenmolen van de gemeente Tytsjerksteradiel. 
 
Voor meer informatie: www.dehoopsumar.nl en de www.molendatabase.nl 
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