
Molenaar 
 
Bart was een buitenbeentje op school. Terwijl de hanenkammen niet meer te tellen waren 
en we onze kleding opzettelijk scheurden om de scheuren daarna met spelden te dichten, 
liep Bart in een manchesterbroek, zoals mijn vader droeg.  
Naast ons punkers waren er nog een paar overgebleven hippies en de kakkers. Bart hoorde 
nergens bij. Terwijl wij een strijd voerden tegen de maatschappij en ons afzetten tegen onze 
ouders, hield Bart zich bezig met de natuur. Saaier kon bijna niet. 
  
Tijdens de pauzes hokten we samen in het Rookhol. Zo niet Bart. Hij at zijn boterhammen uit 
zijn broodtrommel op in de aula, terwijl wij het brood meestal onderweg naar school al 
weggooiden. Je zag Bart vaker met een appel dan met Snickers. Niet dat we aandacht aan 
Bart schonken. We kregen hem pas in beeld toen hij een spreekbeurt hield over molens en 
hij vertelde dat hij molenaar wilde worden. Dat hij als molenaar niets aan zijn 
gymnasiumdiploma had, deerde hem niet. Hij wilde eenvoudig leven, buiten zijn en de 
natuur sparen. Het grote geld liet hij aan zich voorbijgaan.  
 
Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. Net als mijn klasgenoten van toen, heb ik mijn 
hanenkam ingewisseld voor een degelijk kapsel zonder buitenissige kleuren. Iedere ochtend 
stap ik in pak met laptoptas in mijn bolide op weg naar mijn kantoorbaan. Ik 
vertegenwoordig de maatschappij, waar we eens tegenaan schopten. 
 
Behalve Bart. Op een zaterdag fietsen we langs een molen waar een bord staat met 
Pannenkoekenmeel te koop. We stappen af en kopen meel. De vrouw vraagt ons of we ook 
de molen willen zien. De molenaar is er en die wil graag iets vertellen over zijn molen. We 
klimmen omhoog het trapje op en daar sta ik oog in oog met Bart. Hij is niets veranderd op 
een enkele grijze haar in zijn zwarte krullen en een iets vollere baard na. Ondanks dat ik 
nooit meer aan Bart heb gedacht, herken ik hem meteen.  
‘Hé, Bart’, roep ik spontaan. 
Bart kijkt me vragend aan. 
‘Kennen we elkaar?’ 
‘Het Ludger college’, verduidelijk ik.  
Ik zie dat hij geen enkele blijk van herkenning geeft. 
‘Jos. Weet je niet meer?’ 
Dan knikt hij en lacht. 
‘Jij bent veranderd.’ 
‘Het zou niet goed zijn als ik nog als punk rondliep.’ 
Bart haalt zijn schouders op. 
‘Als dat is wat je graag wilt zijn, dan moet dat kunnen.’ 
Dan vertelt hij uitgebreid over de molen. Ik zie hem weer staan, toen hij zijn spreekbeurt 
hield. Zijn droom is uitgekomen. Alles aan hem laat zien, dat hij hier in de molen helemaal op 
zijn plaats is en ik vraag me nu af wie destijds eigenlijk de echte rebel was. 
 
 


