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Het geheim van de molenaar uit het Groene Hart

Iedere toerist met gevoel voor esthetiek en afkomstig uit een land met onherbergzame 
gebieden zoals de Chinese Himalaya of het Australische Kimberley Plateau, zal bij het 
betreden van ons Alphense territorium zeker van verbijstering steil achterovervallen.

Logisch, want buiten de gestructureerde weilanden en goed geoutilleerde kassen zijn in 
dit gebied talloze aerodynamische molens te bewonderen, waarop aimabele molenaars 
actief zijn, onder wie schrijfster dezes.

Zijn het agrariërs, academici of hobbyisten, door velen als achenebbisj beschouwd, die 
stiekem op hun molen in Verweggistan zakdoeken met miniatuurmolentjes zitten te 
borduren, afgezet met biaisband, en die ondertussen de wieken, voorzien van oud-
Hollands  tuig, vliegensvlug rond laten cirkelen?

Na bovenstaande apekool wordt een aantal saillante details te berde gebracht, die je 
zo een-twee-drie niet zou bevroeden, zoals het bestaan van een gilde van vrijwillige 
molenaars, dat een rijkgeschakeerde opleiding aanbiedt.

Het weer is in dit millennium een complexe aangelegenheid geworden; terwijl de 
molenaar van weleer alleszins genoeg had aan een almanak, het kijken naar de 
lucht en het voelen aan zijn water, bekijkt zijn opvolger op zijn tv’tje (ook: teeveetje) 
nieuwsbulletins van Erwin Krollachtigen of kwijlt hij bij een blik op de schaal van 
Beaufort.

Bij het krieken van de dag raadpleegt de nieuwste lichting molenaars onmiddellijk 
op iPad of Androidtablet een weerapp met voorspellingen, die op de langere termijn 
meestal niet stroken met de meteorologische werkelijkheid, zoals het ontstaan van een 
occlusie of het verschijnen van altocumuli castellani, voorbodes van onweer en leidend 
tot coalescentie, maar gelukkig leren zij evenals hun collegae van decennia terug ook 
turen naar het zwerk.

De molenaar krijgt op een doordeweekse dag geenszins een aha-erlebnis, als hij zijn 
op een perpetuum mobile gelijkende werktuig in zuidoostelijke richting kruit, want 
een zuid- tot noordwestelijke wind is usance voor hem en hij behoeft daarbij niet 
contrecoeur te zwichten.

De molenaar van het Groene Hart heeft behalve knowhow een viriel molenvirus, dat 
door zijn aderen stroomt tot in de kleinste capillairen en waarvan geen molenaarsvrouw 
of -man te genezen valt.


