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Eric Zwijnenberg: Nou we concludeerden dus dat De Hollandsche Molen benaderd moest worden 

daarover. Een paar maanden later kwamen we weer bij elkaar, dat was in 

Zaandam, De Walvis een restaurant in de Zaanse Schans, en toen werd in 

december ook De Hollandsche Molen met een uitgebreide brief benaderd door 

ons en dat werd door De Hollandsche Molen in het Dagelijks Bestuur natuurlijk 

ook besproken. Dat was op 13 december 1967. En dan lees je ook in de notulen 

dat er dan iets staat van een groepje jongelui dat zeer enthousiast voor molens 

is het plan heeft opgevat om naar verworven bekwaamheid stilstaande molens 

periodiek te laten draaien. En voor de opleiding en examinering zou De 

Hollandsche Molen de helpende hand kunnen bieden. En ja, dan komen er wat 

bedenkingen van de zijde van De Hollandsche Molen. Ze hebben daar wel wat 

problemen mee en onder andere dezelfde knelpunten als wij al hadden van 

verzekeringen en dat soort dingen. Maar goed, er komt toch een brief van De 

Hollandsche Molen en er komt een stukje ook op een gegeven moment in het 

blad Molennieuws over deze groep jongeren. Dat had toen ook opeens weer 

een vervelend puntje, want in dat blad Molennieuws, het orgaan van De 

Hollandsche Molen, staat dan in dat artikeltje opeens dat de minimum leeftijd 25 

jaar is. En dat was helemaal niet afgesproken, er was over 21 jaar gesproken. En 

ja, dat vonden wij natuurlijk ook weer niet leuk, dat was weer zoiets van ja, op 

die manier worden al die jongen honden weer uitgeschakeld op alleen Dick Prins 

na want dat was de enige die 25 jaar was. Dan blijft er ook niks over van die 

groep die zo graag opgeleid wil worden en examen wil doen. Dus toen ging er 

weer een brief van Het Gilde uit van ja, maar dit is niet de afspraak. Is dat ook 

teruggebracht tot 21 jaar, zoals afgesproken was, en later is dat zelfs 18 jaar 

geworden. Maar goed, de eerste steen was gelegd, het contact met De 

Hollandsche Molen was tot stand gekomen en het kon een beetje verder gaan 

rollen dit ene initiatief.  

 

Ed van Gerven:   Ja maar Eric, waren jullie eigenlijk wel de eerste organisatie die met een opleiding 

begon? 

 

Eric Zwijnenberg:  Nee. Er was eerder een initiatief geweest in Gelderland van een provinciale 

molendeskundige, Mallisse; daar hadden al een keer examens plaatsgevonden. 

Daar waren ook krantenartikelen over geschreven en onder andere mevrouw 

Piet van de korenmolen in Alkmaar, de Molen van Piet heeft daar toen examen 

gedaan. Maar dat was ons… ik zeg dan vaak Het Gilde maar toen was het nog 

geen gilde, maar ons jongeren, onze acht jonge honden zal ik maar zeggen, was 

dat een doorn in het oog en wij schreven toen ook aan De Hollandsche Molen 

in die brief van december van hierbij willen wij meteen stellen dat dit beslist niet 

moet gaan zoals in Gelderland in Valburg gebeurd is. Want het was in één 

woord lachwekkend als men van een buitenstaander in veertien dagen tijd een 

molenaar wil maken. Dus er was inderdaad eerder initiatief maar dat vonden wij 

nou juist het voorbeeld van hoe het niet moest. Zelf was ik een beetje een 

buitenbeentje in die groep natuurlijk omdat ik al een molen had en die andere 

jongens allemaal nog niet. En ik weet ook nog wel, een van de volgende 

bijeenkomsten was bij ons thuis in Amsterdam op Herengracht, en ook mijn 

ouders zeiden toen, ‘Eric, waarom houd je je hier nou mee bezig, je hebt al een 

molen en zo.’ Maar goed, ik vond het toch wel een beetje prikkelen, merkte ook 

wel dat er wat behoefte aan was dat ik een bijdrage leverde dus ik ben daar toch 
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wel bij betrokken gebleven. En dat betekende dat met name Dick Prins, Jos 

Gunneweg, Gerrit Keunen en ik elkaar steeds vaker gingen zien. Ik studeerde 

toen in Leiden en daar konden we ook ’s avonds vergaderen op het Kamerlingh 

Onnes Laboratorium gratis en we zijn vreselijk veel bijeen geweest in die tijd. 

Ook bij Dick Prins thuis en bij Jos thuis en bij Gerrit thuis, want er moest 

natuurlijk vreselijk veel geregeld worden. En zoals ik al zei, we heetten toen nog 

geen Gilde.  

 

Ed van Gerven: En wie kwam er eigenlijk op het idee om met die term Het Gilde te komen? 

  

Eric Zwijnenberg: Ja, dat is een beetje duister. Ik heb het ook nooit echt helemaal kunnen 

terugvinden. Ik heb het flauwe vermoeden dat het  een idee van De Koning is 

geweest. En dat dat voor het eerst pas in 1970 naar voren kwam, waarschijnlijk 

op de dag van de eerste examens, die naam Gilde. Daarvoor dan lees je dat De 

Hollandsche Molen het in 1968 nog heeft over Vrijwillig Molenaars College en 

zelf schrijven wij op een gegeven moment  Werkgroep Vrijwillige Molenaars. En 

pas in 1970, toen heette het eerst nog het Vrijwillige Molenaars Gilde, en toen 

werd het inderdaad officieel Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Maar nog 

steeds geen officiële vereniging hoor, dat komt straks nog wel aan de orde.  

 

Ed van Gerven: Ja maar goed, het idee was natuurlijk wel bekend en hoe werd dat door de 

molenwereld opgepikt, eigenlijk? 

 

Eric Zwijnenberg: Ja, dat is ook een verhaal op zich. Dat was lang niet altijd in dank dat het werd 

afgenomen. Dat liep heel erg uiteen. Als je kijkt naar met name de vakmolenaars 

in die tijd, de oude rotten en zo, er was een deel die zag het zitten. En daar 

moesten wij het van hebben. Die werd aangezocht als instructeur. Neem een 

man bijvoorbeeld als Dirk van Vliet, watermolenaar in Abcoude en ook een 

beroepsmolenaar altijd geweest. Die zag het zitten. Dus die kwam ook al heel 

snel in de examencommissie, want die zag ook van: het aantal vakmolenaars 

daalt, wordt zienderogen minder, die molens komen stil te staan. Maar er waren 

er ook bij die zagen dat absoluut niet zitten hoor. Er zijn er een paar geweest 

die het woord vrijwillig molenaar niet over hun lippen kregen. Die hadden maar 

één aanduiding ervoor en dat waren ‘koekenbakkers’. Maar ook iemand als de 

hoofdredacteur van het blad De Molenaar, toch een gezaghebbend orgaan, 

Rijnenberg, die was er faliekant op tegen. Hij vond ten eerste het woord gilde 

onterecht, dat was bedoeld voor vak.. voor beroepsmensen. En hij vond het 

woord vrijwillig onterecht, dat moest amateur worden. En molenaars dat waren 

we ook helemaal niet. Dus toen is er ook gesuggereerd het moet een naam 

worden van iets van Vereniging van Amateurmolendraaiers of zoiets. En dat zat 

heel hoog bij het vakblad. Toen wij een aantal jaren later eens oude jaargangen 

van De Molenaar wilden inzien, toen had je natuurlijk nog niet zoals nu dat je 

even op allemolens.nl kijkt en alles gedigitaliseerd aantreft, dus toen vroegen wij 

of we dat mochten raadplegen en toen liet ie nog eens duidelijk weten dat daar 

geen sprake van was, dat hij nog zeer verbolgen was over het feit dat wij ons 

Gilde van Vrijwillige Molenaars noemden. En nou ja, dat is later totaal veranderd. 

Zijn opvolger, Ben Kloosterman, als hoofdredacteur van De Molenaar dat was 

een geweldige samenwerking. Die keek daar totaal anders tegenaan. En gelukkig 

waren er dus ook een heleboel beroepsmensen die daar ook anders tegenaan 

keken. En vaak klikte dat heel erg goed, daar zijn hele leuk voorbeelden van te 

noemen hoe die oude vakmolenaars soms als een beetje een kluizenaar nog op 

een molen woonden waar geen hond meer kwam midden in de polder en die 

niet meer draaiden. En dan komt er opeens zo’n vrijwillig molenaar die komt 

eraan en ja, als dat een beetje een leuke samenwerking is dan neemt die vrijwillig 
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molenaar die molenaar eens mee. Die komt ook weer eens ergens anders, die 

komt bij heel andere molens op andere punten in het land. Dus er waren er heel 

veel die ervan genoten. En daar moesten wij het natuurlijk van hebben, want dan 

zochten we die mensen weer aan als instructeur voor Het Gilde. En zo werd het 

een beetje een olievlek die zich steeds verder uitbreidde over het land.  

 


