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Ed van Gerven: Zo Eric, we zijn nu zo’n beetje aan het eind gekomen van het verhaal. Jij weet de 

beginjaren van Het Gilde hoe dat gegaan is en je stipte al aan dat ook bij het 

eerste examen al aandacht werd besteed aan de rol van de molen bij het publiek. 

Hoe is dat eigenlijk nu? Kun je iets vertellen over hoe de ontwikkeling is geweest 

van de positie van de molen in de samenleving? 

 

Eric Zwijnenberg:  Ja, die positie is natuurlijk veranderd. De echte vakmolenaars die nog ambachtelijk 

malen, dat zijn er niet zoveel meer. Ze zijn er gelukkig nog wel en bij het 

merendeel van de molens is natuurlijk veel meer belangrijker geworden de rol om 

het grote publiek er kennis van te laten nemen. Het cultureel erfgoed wat de 

molens vormen uit de dragen. Ik heb daarstraks al genoemd het woord 

ambassadeursfunctie van de molenaar. Dat is veel meer dan vroeger en daar is de 

opleiding van Het Gilde ook meer op gericht. En daar zijn alle molenaars ook zich 

tegenwoordig wel veel meer van bewust. De Nationale Molendagen zijn er 

natuurlijk een prachtige gelegenheid voor om de molen meer bekendheid te 

geven, maar ook het ontvangen van groepen, van schoolklassen en al dat soort 

dingen en met de veiligheid en alles erbij, dat is een hele belangrijke taak van de 

huidige molenaars. En dat vind je dus ook in de hele opleiding weer terug en ook 

in de examinering, dat dat een veel grotere rol is gaan spelen. En dat het afleveren 

van molenaars niet alleen maar is het afleveren van mensen die alle balkjes in de 

molen bij naam kunnen noemen. Dat is het niet meer, het is veel ruimer in de 

huidige maatschappij. Ja, en dat zie je ook helemaal terug als je dan terugkijkt op 

het verleden. Ik ben af en toe misschien wat kritisch geweest op zo’n vereniging 

De Hollandsche Molen in het verleden, maar je moet dat ook zien, als je daar na 

vijftig jaar op terugkijkt of nog langer, het tijdsbeeld. Het was gewoon een hele 

andere maatschappij. De Hollandsche Molen, ik heb het al een paar keer gezegd, 

moest het hebben van invloedrijke personen, burgemeesters, dat had een hele 

andere functie. En toen ik ook als jonge hond in dat bestuur van de Hollandsche 

Molen rolde, ik was een beetje een buitenbeentje. Ik kende die sfeer niet. 

Niemand werd met de voornaam aangesproken, dat was alleen maar achternaam. 

En als je een berichtje aan elkaar stuurde, een briefje, dan was dat amice. En dat is 

een hele andere cultuur. Nu is het hoi Ed, hoi Eric. En in dat opzicht is het veel 

beter geworden in de maatschappij. De afstand tussen de molenaars en de 

vereniging is veel korter geworden. De Hollandsche Molen is een dynamische 

vereniging geworden, het functioneert allemaal veel leuker en plezieriger dan in 

die begintijd. Dus als je daar zo op terugblikt en je ziet wat er dan in vijftig jaar 

gebeurd is, dat hele idee van vrijwillige molenaars zo uitgegroeid is dat we er 

gewoon niet meer zonder kunnen en dat het het behoud van de molens is 

gebleken, dat is heel leuk om op terug te kijken. En je kunt nu tegenwoordig rustig 

zeggen, achter iedere molen staat een molenaar en er staat een organisatie achter 

en die twee moeten het samen doen om dat monument ook als werktuig te 

redden. Zo’n molenaar die zich beschouwt als huisvader van zo’n molen, die alles 

in de gaten houdt, ervoor opkomt en ziet als er wat lekt of wat niet goed is en dat 

rapporteert aan de eigenaar, de stichting of de particulier of wat dan ook, dat 

functioneert allemaal zoveel beter dan dat vroeger is geweest. Daar kijk ik wel 

met plezier op terug. Alleen vraag ik me dan wel eens af zoals wij toen in die tijd 

als jonge honden een beetje moesten vechten tegen dat oude imago, zou dat nu 

ook nog zijn? Want ik ben inmiddels natuurlijk een oude hond geworden, daarom 

interview je mij ook want je bent bang dat ik doodga en dan neem ik alles mee in 
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mijn graf van wat ik heb meegemaakt, maar zou nu de jongere generatie ook zo 

tegen ons nu opkijken van verdorie dat stelletje oude zakken en zo? Ik hoop van 

niet en ik denk ook dat het niet zo is. Want ik krijg toch wel heel regelmatig over 

de vloer - ook op mijn molen - jongeren, ook vijftien, zestien jaar, en als ik zie het 

enthousiasme wat ze hebben, dat maken ze toch overal mee. Ook in de 

molenwereld, ook in het verenigingsleven, de plaatselijke organisaties. Je ziet ook 

dat in besturen van al die honderden molenorganisaties die er zijn, plaatselijke 

stichtingen en zo, daar zitten veel meer jongeren in dan vroeger ooit het geval 

was. En dat zijn dan ook al meestal vrijwillige molenaars die in zo’n bestuur rollen. 

Dat is heel anders dan toen en dat vind ik een hele mooie ontwikkeling.  

 


