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Ed van Gerven: Eric, we gaan weer even terug naar de beginjaren van het Gilde. Van ‘67 – ‘68, 

want er moest een opleiding op poten gezet worden. Kun je me vertellen wat 

daar allemaal bij kwam kijken, hoe werd dat georganiseerd de opleiding? 

 

Eric Zwijnenberg: Ja, dat was niet zo makkelijk je moest dus eerst instructeurs hebben hè? 

Praktijkinstructeurs en er moet lesmateriaal komen. In het begin ging dat wat 

moeizaam, maar dat breidde zich toch nog vrij snel uit als een olievlek. We zijn 

begonnen in ‘68 eerst eens met een theoretische les ergens in Alblasserdam 

vond dat plaats en toen werd Jan den Besten, een molendeskundige bij uitstek 

die ook vreselijk veel ervaring had van kinds af aan met het malen van 

watermolens, die hebben we bereid gevonden om instructeur te worden. Dat 

was de eerste instructeur van het Gilde en hij maalde toen op de Loenderveense 

Molen in Loenen, dus daar kwamen we toen, het was 9 november 1968, voor 

het eerst bijeen voor de eerste praktijkles bij hem. En hij zag het helemaal zitten 

die praktijkles met die vrijwillige molenaars, dat was heel leuk. Hij zag het als de 

toekomst voor het molenbehoud, en hij zette zich meteen aan het schrijven, een 

cursus watermolenaar, opleiding watermolenaar die uiteindelijk in vier delen tot 

stand is gekomen door hem, hij was enorm deskundig zowel praktijk als theorie. 

Dus, daar hadden we een grote steun aan. En nou ja, dan gingen we vaker naar 

Loenen toe en op een gegeven moment kwam Jo Voren in de Zaanstreek erbij. 

Van de Vereniging de Zaansche Molen dat werd ook een instructeur en dan 

komen er artikeltjes in de krant en dat wordt gelezen, er gaan mensen zich 

aanmelden. En er waren mensen uit het hele land bij die dan toch ook wel weer 

contacten hadden met plaatselijke vakmolenaars. En dat breidde zich dus vrij 

snel lekker uit. Vanuit alle provincies kregen we vrij snel een poot aan de grond 

en konden we instructeurs vinden. En die mensen waren heel vaak echt 

begeesterd ook van: goh, wat leuk en nou kunnen we het eens overdragen op 

een ander, dus dat liep best lekker. Het ledental nam natuurlijk flink toe dan en 

zo breidde zich dat dan uit en we kregen aardig publiciteit. Internet bestond 

toen natuurlijk nog niet. Dus je moest het toch hebben van krantenartikelen en 

tijdschriftartikelen en dat soort en De Hollandsche Molen was toen ook 

helemaal rijp voor hun rol als examinerend instituut, en die wilde toen opeens, 

dat kwam een beetje als donderslag bij heldere hemel, al in de jaarvergadering 

van maart 1970 al diploma’s uitreiken, dus toen werden we achter de broek 

gezeten van: nu moeten er ook examens komen. En zelf hoorde ik op een 

gegeven moment tien dagen voor een bepaalde datum, van: nou, dan moet je 

opkomen voor je examen en dat is dan het volgende stapje naar het eerste 

examen. 
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