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Ed van Gerven: Deze keer spreek ik met Eric Zwijnenberg. Eric is al sinds 1970 officieel vrijwillige 

 molenaar op de Wimmenumer Molen in Egmond aan den Hoef. Maar al ver 

daarvoor was hij al op molens actief. Met hem spreek ik over de 

ontstaansgeschiedenis van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Samen met zeven 

andere pioniers stond hij aan de wieg van deze organisatie, die mensen opleidt tot 

vrijwillige molenaar en klaarstoomt voor het examen dat door De Hollandsche 

Molen wordt afgenomen. In 2019 zijn er sinds het eerste examen dat in februari 

1970 plaatsvond zo’n 2200 mensen die het felbegeerde getuigschrift vrijwillige 

molenaar hebben ontvangen. Eric zelf was overigens de eerste die het examen 

met goed gevolg aflegde.  

 Eric, vertel eens, hoe ben je eigenlijk in die molenwereld terecht gekomen?  

 

 

Eric Zwijnenberg:  Ja, ik was 6 jaar, bijna 7 jaar toen ik voor het eerst eigenlijk met molens in contact 

kwam. En dat kwam omdat mijn ouders verhuisd waren, een paar jaar daarvoor, 

van Heiloo naar Amsterdam en daar erg het buitenleven misten en op zoek waren 

naar iets voor de weekends en de zomermaanden. Een woonboot of een 

volkstuintje of een zomerhuisje. En mijn vader ploos de kranten daarop na en op 

een goede dag in 1953 stond er een kleine advertentie in het Parool dat er een 

molen te huur was. Dat was de Wimmenumer molen bij Egmond. Daar gingen 

mijn ouders op af en dat werd van de ene dag op de andere een enorme liefde. 

De molen werd gehuurd, later gekocht en voor mij brak een hele fijne tijd daar 

aan. Ik speelde bij de boer en ja, mijn vader werd lid van De Hollandsche Molen, 

kocht jaarboekjes die er toen waren en daar zat ik dan ook wel in te lezen als 

kind. Nou ja, zo kwam ik met die molens in contact. De molen zelf, die draaide 

toen niet meer. Daar was wel een boerenzoon die vroeger nog wel eens over de 

vloer kwam bij de laatste molenaar en die liet de molen wel eens een enkele keer 

draaien, zelfs nog wel eens een keer met scheprad. Maar daarna werd dat gauw 

minder, omdat de wieken slecht werden. Dus toen was het een stilstaande molen. 

En dat gold eigenlijk voor zoveel molens in die tijd. Als je kijkt naar het hele 

molenbehoud, zou je dat in verschillende fases kunnen indelen en de eerste fase 

vanaf de oprichting van De Hollandsche Molen in 1923 was vooral gericht op het 

behoud van de molens nog als werktuig. Zoveel mogelijk door nieuwere 

wieksystemen proberen polderbesturen ervan te overtuigen dat die molens best 

nog inzetbaar waren en gebruikt konden worden. Korenmolenaars overhalen 

door te gaan met het ambachtelijk werk. En dat was de eerste fase. Toen dat 

uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog niet haalbaar bleek, ook niet met 

elektriciteitsopwekking waar naar gekeken is. Dan kreeg je de tweede fase van 

monument, maar wel statisch monument. En dat was dus ook de tijd van onze 

molen in het begin. En pas vanaf 1967 is die nieuwe derde fase ingegaan, dat de 

molens ook als maalvaardig werktuig werden beschouwd. En daar brak vanaf dat 

moment dan voor mij ook een hele nieuwe fase in dat molenwereldje aan.  
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