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‘Inzicht en passie heb je nodig’‘Inzicht en passie heb je nod
MOLEN Hans van Kooij uit Neerkant slaagt voor zijn molenaarsexamen in molen De Korenbloem in Ospel

door Jim Steijvers

A

Molen De Korenbloem in
Ospel was gisteren het de-
cor voor de molenaarsexa-
mens. Kandidaat Hans van
Kooij uit Neerkant mag zich
nu molenaar noemen.

A l waait er een rustig
windje, toch draaien de
wieken van molen De
Korenbloem volop

rond. Voor drie kandidaten is het
de dag van de waarheid. Zij leggen
hun molenaarsexamen af in de mo-
len in Ospel.
De Korenbloem is normaal gespro-
ken de thuishaven van molenaar
Geert van Winkel, maar nu is ook
hij lichtelijk gespannen aangezien
zijn mogelijk toekomstige collega
Hans van Kooij bezig is aan het exa-
men tot molenaar. Slaagt Hans,
dan gaat de Brabander Geert hel-
pen op de Ospelse molen.
Per regio wordt er een geschikte
molen gekozen voor de examens.
In Zuid-Nederland is dat de molen
in Ospel. Molenaar Geert van Win-
kel is ontzettend vereerd dat de keu-
ze op Ospel is gevallen. „Vooral nu
mijn toekomstige collega Hans exa-
men heeft, ben ik er trots op dat
net Ospel dit jaar verkozen is.”
In Nederland zijn ongeveer zestien-
honderd gediplomeerde mole-
naars. Volgens Van Winkel is dit
aantal te weinig. De oorzaak ligt
volgens hem vaak in de tijd die
mensen er in moeten stoppen. „De
molenaarsopleiding duurt zo’n
drie jaar en je moet op alle verschil-
lende soorten molens in alle seizoe-
nen geoefend hebben. En die mo-
lens liggen nu eenmaal allemaal
niet om de hoek...”
Na honderdvijftig praktijkuren en
drie jaar lang één keer per maand

een theorieavond, mag de mole-
naar-in-spe officieel examen doen.
Het examen bestaat uit meerdere
gedeelten. De kandidaat moet de
molen op de wind laten kruien
(draaien). Hij moet bijvoorbeeld
werken met een bepaalde zeilvoe-
ring, deze is windafhankelijk. Als
tweede krijgt de kandidaat een aan-
tal praktijkgerichte vragen in de
molen en als laatste volgt een theo-
rieonderdeel waar de kennis over al-
le soorten industriemolens wordt

getest. Volgens Van Winkel is het
belangrijkste dat een molenaar
goed kan omgaan met het weer.
„Wij moeten vaak meer van het
weer weten dan die weermannen
op televisie.”
Vier examinatoren beoordelen de
kandidaten. Dit zijn gediplomeerde
molenaars uit alle hoeken van ons
land die aangesloten zijn bij de
brancheorganisatie Hollandsche
Molen. Van Assen tot Zeeland zijn
de examinatoren richting Ospel ge-

komen. Volgens examinator Hub
van Erve is het niet alleen belang-
rijk te laten zien welke theoretische
kennis je allemaal hebt. „Inzicht en
passie voor molens heb je zeker
ook nodig om een goede molenaar
te kunnen worden.” Hans van
Kooij slaagt uiteindelijk en mag
zich nu officieel molenaar noemen.
Vijftien jaar geleden raakte Hans
besmet met het molenvirus tijdens
een rondleiding bij een molen in
zijn omgeving. „Toen ik wat meer

tijd kreeg en ik hoorde dat ze in
Ospel iemand zochten, dacht ik:
dat lijkt me nou echt iets voor mij.
Het is geweldig om met ervaren
molenaars te discussiëren over het
vak. Van elke molenaar en van elke
ander soort molen vallen er weer
dingen te leren.” Nu gaat Hans aan
de slag als collega van Geert van
Winkel in De Korenbloem in
Ospel. Daar zal hij minimaal één za-
terdag per maand de wieken gaan
laten draaien.

Hans van Kooij is druk bezig met het praktijkgedeelte van het molenaarsexamen.  foto Jeroen Kuit


