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Ed van Gerven: Eric, ik weet dat er ook wat knelpunten waren, meer in het officiële gedeelte en 

dan ging het vooral over de verzekeringen. En hoe zat dat eigenlijk met die 

verzekeringen van… 

 

Eric Zwijnenberg: Ja, vanaf het eerste moment werd natuurlijk onder ogen gezien, zowel bij De 

Hollandse Molen als bij Het Gilde, dat er iets geregeld moest worden voor 

aansprakelijkheid en ook ongevallen en zo. Dus dat er een of andere 

verzekeringsvorm moest komen. Nou was die er al wel, in Rijnland bijvoorbeeld 

had de Rijnlandse Molenstichting een mogelijkheid om, ik meen bij de ABN of zo, 

een verzekering af te sluiten. Maar dat kostte verschrikkelijk veel geld en dat 

hadden die vrijwilligers uit die tijd gewoon niet. De Hollandsche Molen is ook nog 

bezig geweest, ik meen ook met de ABN, kwam op een gegeven moment ook een 

verzekeringsvorm uit en dat kostte ook meer dan honderd gulden per jaar en dat 

waren enorme bedragen. En wij dachten als Gilde van, dat moet toch ook 

goedkoper kunnen. Dus ik heb op een gegeven moment eens contact gelegd met 

een student, Notariaat, geloof ik, die een beetje verstand van verzekeringen had. 

Wij hebben toen een aantal maatschappijen aangeschreven, dat was Gerard 

Wuisman en ik die zijn daar op af gegaan en hebben gesprekken gehad met een 

paar maatschappijen en uiteindelijk rolde daar iets uit wat veel en veel goedkoper 

was, zowel wettelijk aansprakelijkheid als ongevallen. Nog geen schade aan de 

molens, dat was in die tijd ondenkbaar om te verzekeren, maar dat is later ook 

gelukt door Het Gilde hoor. Dat was mooi dat we dat op een gegeven moment 

voor elkaar hadden en konden aanbieden aan de leden. Het gaf alleen dan weer 

problemen in Rijnland, want die weigerden dat te erkennen. Die hadden zeker een 

of andere afspraak met hun verzekeringsmaatschappij, dus die eisten dat mensen 

voor de Rijnlandse Molenstichting toch nog steeds die dure verzekering hadden, 

maar uiteindelijk is dat ook wel op zijn pootjes terecht gekomen. Dus dat punt 

was op een gegeven moment opgelost, het knelpunt van de verzekeringen.  

 

Ed van Gerven: Ja. En hoe ging dat met de statuten? Want die hoort een vereniging ook te 

hebben, hè?  

 

Eric Zwijnenberg:  Ja, dat kwam altijd een beetje op de tweede plaats bij ons want we vonden het 

veel belangrijker om aan de opleiding te werken en instructeurs te werven en zo, 

maar dat moest natuurlijk gebeuren. Ook dat is een kostbare zaak natuurlijk als je 

daar een notaris voor moet hebben en dat soort dingen. En op een gegeven 

moment kwamen we in contact met ene Mr. Maas in Den Haag. Die had wel 

belangstelling voor molens en die heeft zich daar toen in vastgebeten. Die heeft 

ontwerpen gemaakt van statuten en huishoudelijk reglement. De goeie man is 

later zelfs ook een keer benoemd tot erelid van Het Gilde. En uiteindelijk kon 

toen inderdaad in 1972 Het Gilde dan een officiële aanvraag indienen voor 

Koninklijke goedkeuring. Eerst is het natuurlijk in het bestuur van Het Gilde 

goedgekeurd, vervolgens bij de algemene ledenvergadering van Het Gilde, het is 

aangeboden aan de Vereniging De Hollandsche Molen, die konden zich daar ook 

in vinden en dat resulteerde dan op 24 mei 1972 tot de officiële Koninklijke 

goedkeuring voor Het Gilde van Vrijwillige Molenaars.  
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