
 

eric_zwijnenberg_10_molens_vinden_afsplitsingen_andere_organisaties 1 

 

 

 

Ed van Gerven: Nou Eric, gefeliciteerd met je diploma kan ik wel zeggen.  

 

Eric Zwijnenberg:    Ja, getuigschrift heette het officieel in die tijd.  

 

Ed van Gerven: Goed dat je dat nog even vermeldt, maar hoe dan ook, je had je papiertje in 

handen en jij had natuurlijk nog de Wimmenumer molen. 

 

Eric Zwijnenberg:  Ja, ik had dat hele getuigschrift eigenlijk niet nodig. Dat zei ik al, ik was een 

beetje een buitenbeentje.  

 

Ed van Gerven: Maar jij kon meteen aan de slag bij wijze van spreken. Hoe zat dat voor de 

anderen? 

  

Eric Zwijnenberg: Klaas Zaal was eigenlijk de allereerste die dankzij dat getuigschrift een molen 

kreeg toegewezen, want die had zich al eerder gewend tot de Stichting De 

Zijper Molens en die hadden gezegd.. nou in principe gingen ze ermee akkoord, 

maar hij moest dan toch wel dat diploma hebben. Dus toen ie dat briefje had 

meteen naar het bestuur en toen kreeg hij ook meteen twee molens 

toegewezen, de molen Noorder-M en de Molen F. En die molen F, ja, dat is een 

familiemolen geworden waar hij zijn hele leven verder op heeft gemalen en wat 

nu voortgezet wordt door zijn zoon die ook inmiddels het diploma heeft. Dus ja, 

dat is de eerste molen eigenlijk in Nederland die dankzij een vrijwilliger dan 

weer aan het malen kwam. En de anderen, ja dat ging ook allemaal vrij rap in die 

tijd. Die kregen toch ook al gauw een molen. Ik denk alleen dat Gerrit Keunen 

de enige is geweest die nooit echt een eigen vaste molen heeft gehad, maar ook 

bij mij regelmatig over de vloer kwam in tijden van hoog water of zo, als we 

moesten malen op de molen in ploegendienst dan kon hij ook waarnemen en  

dan wisselden we elkaar af. Maar het liep dus wel lekker en al heel snel kwam 

een tweede examen, dat kwam al vier maanden later. Dus toen was er weer een 

ploeg toch voldoende vergevorderd om examen te doen. Dat was toen ook op 

een andere molen, de Oude Doorn in Almkerk en toen slaagden ook die twee 

die het herexamen moesten doen van dat eerste examen, Prins en Keunen. En 

daar was toen ook Chris den Besten bij. Dat was eigenlijk best wel bijzonder 

want daar nam De Hollandsche Molen weer even een loopje met de leeftijd, 

want die Chris den Besten die was nog helemaal geen 21 en die hebben ze toch 

geëxamineerd. En dan lees je dat ie ook nog de beste was van allemaal. Dus hij 

was geslaagd, maar dat briefje kreeg ie nog niet want hij moest eerst even 21 

worden. Dus daar werd toen al de hand mee gelicht. Maar ja, dan gaan we 

verder, het begon dus steeds leuker te lopen en dan komen we op een gegeven 

moment in 1973 en dat was een beetje een bijzonder jaar, want enerzijds was 

dat heel feestelijk en anderzijds was dat ook een moeilijk jaar binnen Het Gilde. 

Het feestelijke was daarvan dat Het Gilde in de jubileumvergadering van De 

Hollandsche Molen, die bestond vijftig jaar, in Krasnapolsky, daar was ook 

Koningin Juliana bij als beschermvrouwe, daar kreeg Het Gilde een oorkonde 

met een geldprijs van 2000 gulden van een kersvers opgerichte stichting 

‘Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding’, in het leven geroepen door de 

heer Pigeaud, bestuurslid ook van De Hollandsche Molen en zijn vrouw, enorm 

voorvechter geweest van elektriciteitsopwekking met windmolens. De man 

heeft op een gegeven moment gezien dat dat toch een doodlopend spoor was 
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en die dacht ja, die Gilde jongens, die vrijwillige molenaars, dat heeft de 

toekomst. En die heeft toen er voor gezorgd dat die nieuwe stichting  die 

oorkonde en die geldprijs aan Het Gilde heeft uitgekeerd. Dus dat was een 

feestelijk, heuglijk feit voor Het Gilde dat ze eindelijk ook eens wat geld hadden 

om de opleiding verder structuur te geven. Want er was vreselijk veel werk 

hoor. We hebben zelfs op een gegeven moment geconcludeerd dat wij eigenlijk 

net als De Hollandsche Molen een kantoor zouden moeten hebben met een 

vaste medewerker, want het liep helemaal uit de klauwen wat er allemaal aan 

werk gedaan moest worden. En voor mij kwam er toen eind ’73 een punt dat ik 

ermee moest stoppen, zowel als voorzitter als bestuurslid van Het Gilde. Het 

werd gewoon teveel. Ik zat met mijn studie voor een promotieonderwerp, 

bovendien een verhuizing van ons van Amsterdam naar Alkmaar. En dat 

betekende dat er toch een opvolger voor mij moest komen en dat is toen eind 

’73 Ton Esman geworden. Dat is een hele goede voorzitter van Het Gilde 

geworden. Daar had ik ook een heel goed contact mee onderling, dus die 

overdracht liep eigenlijk best wel gesmeerd. Ik kon ook gemist worden. En 

ondertussen zat ik natuurlijk wel in het bestuur van De Hollandsche Molen en 

toen kwam de grappige situatie dat ik eerst namens Het Gilde in De 

Hollandsche Molen zat, maar toen kwam het omgekeerde, toen zat ik namens 

De Hollandsche Molen woonde ik de vergaderingen van Het Gilde bij. Dus er 

veranderde niet eens zo heel veel, maar ik had niet meer de besognes van al dat 

werk voor Het Gilde. Maar toen kwam er eind ’73 wel, nou een zwarte 

bladzijde wil ik niet zeggen, maar wel een moeilijke toestand binnen Het Gilde. 

Een van de bestuursleden, want we hebben het er nog steeds eigenlijk niet over 

gehad, maar de korenmolens… we hadden die opleiding voor watermolens en 

het was er dus op gericht, ook de examens, voor het malen met een 

poldermolen en het draaien met de overige industriemolens. Een opleiding voor 

korenmolenaar was er niet. En een van de bestuursleden, Jos Gunneweg, die 

richtte zich daar op, die vond dat dat veel meer aandacht moest krijgen dat het 

mogelijk zou zijn om ook mensen op te leiden echt weer tot het ambacht van 

korenmolenaar, om weer tientallen molens in Nederland, korenmolens, in 

bedrijf te krijgen. Malen voor de warme bakker. En dat was een visie die 

uiteindelijk ook heel vruchtbaar is gebleken, maar wat minder vruchtbaar was 

dat hij zag, in zijn ogen, dat dat de enige opleiding moest zijn en dat de opleiding, 

zoals we die op dat moment hadden, beëindigd zou moeten worden. Ook de 

examens van De Hollandsche Molen beëindigen en het moest zich alleen nog 

maar richten op het in stand houden van het ambacht korenmolenaar eigenlijk. 

En dat was in onze ogen een brug te ver. Wij vonden dat dat naast elkaar moest 

bestaan en dat die huidige opleiding tot molendraaiers, zoals dat ooit genoemd 

werd, ook noodzakelijk was voor de molens in stand te houden. Dus het 

bestuur wees dat voorstel af, was allemaal een moeilijke tijd. Bijna is er een 

extra ledenvergadering bij elkaar geroepen moeten worden van Het Gilde, maar 

we hebben het toen voorgelegd aan onze opleidingsraad, want inmiddels had 

Het Gilde volgens statuten en huishoudelijk reglement ook een opleidingsraad in 

het leven geroepen waarin de instructeurs zaten en de afdelingen, Het Gilde 

kreeg inmiddels ook afdelingen, en daar is dat voorstel toen met, nou ik meen, 

20 tegen 4 stemmen verworpen. Dat heeft toen ook wel helaas betekend dat 

Gunneweg uit het bestuur van Het Gilde is gestapt en ook Pieter Hellinga die 

dat dan steunde, dat idee. Dus dat was niet zo’n leuke tijd. Maar ja, het heeft wel 

betekend dat Gunneweg toen de weg vrij had om verder zijn idee uit te bouwen 

en dat heeft geleid tot het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en dat is 

natuurlijk een geweldige organisatie. En als je nu ziet hoe het allemaal gelijk met 

elkaar optrekt, ook het Gild Fryske Mounders waar grote problemen mee zijn 

geweest en het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en Het Gilde en De 
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Hollandsche Molen, de voordracht voor Unesco, het immaterieel erfgoed van 

het beroep van molenaar dat is gezamenlijk door die vier partijen aangevraagd. 

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde dat floreert, heeft een plaats 

verworven die geweldig is. Het moet allemaal naast elkaar bestaan, dus het is 

uiteindelijk allemaal heel goed op zijn pootjes terechtgekomen en daar kun je 

echt op terugkijken dat het toen eind ’73 toch allemaal wel goed 

terechtgekomen is.  

 


