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Natuurlijk moet die molenaarsoplei-
ding minstens een jaar of twee
duren, zegt molenaar Kees Spithost
(83) van korenmolen De Hoop in
Sumar. ,,Het is niet zomaar iets! Als
je auto leert rijden heb je een rijbe-
wijs voor een ding van 20- of 30.000
euro. Wij molenaars hebben een
rijbewijs voor een apparaat van
twee miljóén.” Heel precies geeft hij
daarom iedere zaterdag les aan de
aspirant-molenaars van het mo-
ment: Jan Borst (links) en Anne
Oosterdijk (in de wiek, die bijna
examen gaat doen). Van de drie
borden op elke wiek gaat na slui-
tingstijd altijd het bord aan het
uiteinde eraf: daar staat de meeste

windkracht op. Het is scherp oppas-
sen geblazen: ,,Molenaars zeggen:
altijd één hand voor jezelf en één
hand voor de molen.” Voor diezelfde
veiligheid zijn de latjes waarop
Anne staat ongeverfd: dan zie je het
direct als er een scheur in zit.

Na zijn pensioen ging Spithost op
een zaterdag met een maat mee
kijken op een molen en toen „kreeg
ik meteen een klap van de wiek”:
hij was verkocht. Nu is hij al een
jaar of twintig molenaar op De
Hoop. ,,Het is zó’n simpele machine
die zó slim in elkaar zit, daar geniet
je gewoon van.” Zelfs op volle
kracht blijft hij prachtig stil. ,,Een
molen die lawaai maakt, daar is wat

mee.” De Hoop maalt tarwe, maar
dat is wat Spithost betreft ,,eigenlijk
een lastig bijproduct”. Het gaat
erom het monument in goede staat
te houden. Dus moet-ie bewegen,
anders komt er houtwurm. ,,Als het
trilt, vertrekt-ie, daar heeft-ie een
hekel aan.” De gemeente verhuurt
de molen voor een gulden per jaar.
,,Nooit omgezet in euro’s en de
laatste twintig jaar ook niet betaald.
Met zo’n contractje kunnen ze ons
er eventueel uitgooien als we de
boel laten versloeren.”

En die beige overalls? ,,Cadeautje
van onze sponsor, de thermo, de
stjonkfabryk - Rendac ja, zo heet dat
eigenlijk.”

Dat meel is
eigenlijk een
lastig bijproduct
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