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Ed van Gerven: 

Gijs, je hebt bijzonder veel ervaring en levenservaring ook opgedaan in Nepal. Je vertelde ook al van 

dat je het ‘molenlijntje’ had je wel een beetje warm gehouden, maar je kwam terug en toen besloot je 

toch op een gegeven moment te gaan solliciteren bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Kun je 

vertellen waarom je dat nou precies gedaan hebt? 

 

Gijs van Reeuwijk:   

Ja. Nou ik kwam dus in 1989 terug uit Nepal en eigenlijk vrij vlak daarna, enkele maanden daarna, kwam 

er dus een advertentie bij de Rijksdienst. Ik zat in die tijd wel.. kijk, ik kwam terug uit het buitenland, 

een mooie tijd, misschien ook wel wat onrust. Je wilt wat over de wereld reizen et cetera. Dus ik had 

toen ook wel een beetje het idee van nou ik weer een periode naar een ander land toe. Toen kwam 

er bij die Rijksdienst, en net wat ik zeg die liefde voor die molens die was er natuurlijk, en dat leek mij 

toch wel een geweldige kans om meer te kunnen betekenen voor het molenbehoud. Want ik had wel 

geproefd in jaren ervoor.. kijk je kunt op één molen als molenaar heel veel doen, een geweldige molen 

opzetten, maar met zo’n zulk soort projecten.. kijk eens voor Nijemirdum, met die windmotoren, maar 

ik was toen ook al wat betrokken geraakt bij een molen in Langweer, dat je denkt ja, er is meer. Je 

kunt meer betekenen voor het molenbehoud denk ik. Bijvoorbeeld via de Rijksdienst, omdat je dan 

veel meer betrokken bent bij het opstellen van allerlei plannen, dan doe je dus meer dan dat je eigenlijk 

bij één individuele molen bezig bent. Dus het leek me een geweldige mogelijkheid om die positie, om 

dat behoud van molens daar te dienen. Er kwam ook wel bij dat je als molenaar liefhebber het ook niet 

altijd even veel eens was met hoe molens gerestaureerd waren. Dat is denk ik ook een stuk jeugdige 

onbezonnenheid, eigenlijk nog wel een beetje dat je denkt van hoe moet je restaureren. Maar er 

stonden natuurlijk heel veel molens heel slecht bij en er werden toen ook wel molens opgeknapt dat 

je dacht, ja maar jongens dat had historisch gezien even anders, beter, gekund. Dus dat was ook wel 

een drive, dat je dacht van ja, ik wil ook wel aan die knoppen zitten om eens even dat behoud te kunnen 

sturen. Nou was dat hele.. dat solliciteren, dat hoor je dan natuurlijk later, want als je dan bent 

aangenomen dan krijg je te horen hoeveel sollicitanten er waren, dus ik heb wel begrepen dat er, weet 

ik veel, meer als honderd sollicitanten waren. Daar zal wel een hele grote gros bij hebben gezeten die 

moesten solliciteren omdat ze werkloos waren waarschijnlijk. Maar er waren natuurlijk ook veel 

anderen die wellicht veel grotere kennis, kunde van molens hadden. 

 

Ed van Gerven:  

Wat was precies de functie waarnaar je solliciteerde en wat was de omschrijving? Wat voor 

kwaliteiten..? 

 

Gijs van Reeuwijk:  

De functie van molendeskundig, dus molenspecialist.  

 

Ed van Gerven:  

En wat vroegen ze specifiek aan.. 

  

Gijs van Reeuwijk:   

Voldoende, wel technische, kennis. Ik denk dat ze wel toch een beetje een HTS niveauachtige 

kennisniveau hadden, dat vroegen ze wel. Voldoende kennis van molenaar, bij voorkeur als je 

bijvoorbeeld ook vrijwillig molenaar was. Dus ja, ik was wel vrij goed gekwalificeerd voor de functie, 

alleen was ik natuurlijk nog niet, dat is ’89, ik was 26 dus ik was relatief natuurlijk toch wel jong. Want 

het was toch best wel een functie ook wel in een aardige loonschaal perspectieven. Dus ik denk dat 

daar toch wel wat vraagtekens dat.. ja, dat kwam toch wel ook zo bij de Rijksdienst, als kennisgebeuren. 

Ja, ik was toch wel erg jong om daar bij de Rijksdienst in dienst te treden op zo’n functie. Kijk er waren 

natuurlijk functies administratieve functies et cetera daar werden wel jongeren aangenomen, maar op 
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dit soort kennisfuncties werd eigenlijk niet iemand met die leeftijd aangenomen. Gerrit Keunen deed 

toen heel.. was ook aanwezig bij die sollicitatiegesprekken en dat ging.. ja, dat klikte wel heel goed. Kijk, 

Gerrit kon ook dat hele verhaal van Nepal wel goed inschatten, dat schatte hij denk ik wel op waarde, 

en via via had ie waarschijnlijk ook toch wel wat van jou gehoord. Ik kende bijvoorbeeld Eric 

Zwijnenberg erg goed. En die kende ook wel weer Gerrit natuurlijk al heel goed, want die jongens die 

hebben natuurlijk al.. die stonden ook een beetje aan de wieg van dat hele Vrijwillig Molenaars club, 

dus ik denk dat dat ook wel wat invloed.. of er waren wel wat dingen ingewonnen over mij als persoon. 

Dus toen, nou ja, uiteindelijk ja, sollicitatie et cetera, dus in ’89 werd aangenomen bij de Rijksdienst.  

 


