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1.Voorwoord
Het afgelopen jaar 2021 was voor mij het eerste jaar als
voorzitter van De Zaansche Molen. In april nam ik het stokje
over van mijn voorganger André Drost die onze prachtige
vereniging meer dan 10 jaar heeft geleid.
Geen fijn moment om het roer over te dragen, zo midden in
een periode die werd bepaald door de invloed van het
Coronavirus. Maar anderzijds is het soms ook gewoon tijd voor
wisseling van de wacht. André heeft het voorzitterschap goed
gedaan en de vereniging heeft onder zijn leiding mooie en
bijzondere resultaten geboekt. Hij heeft de vereniging in
goede orde overgedragen. Daarvoor nogmaals dank!
Direct aan het begin van mijn periode werd het bestuur
geconfronteerd met de vraag van veel leden en stakeholders om het maken van nieuwe visie op de
toekomst van de vereniging en haar activiteiten. Er lag een duidelijke opdracht om te onderzoeken wat
nu de gewenste identiteit zou moeten worden in de komende fase en onder welke randvoorwaarden
deze gerealiseerd zou kunnen worden.
Toekomststrategie
Het bestuur van De Zaansche Molen heeft deze uitdaging enthousiast opgepakt en is, met hulp van
consultant EHdK, een uitgebreid onderzoek gestart naar wat leeft binnen de gelederen van de
vereniging en haar stakeholders. Er ontstond tijdens de vele interviews die werden gehouden een
helder beeld van De Zaansche Molen voor de toekomst.
Molens blijven centraal staan, de vereniging ontwikkeld zich verder als “historisch anker”, het
verenigingsleven moet weer ruimte krijgen en er moet meer aandacht komen voor onze educatieve
taken. Duidelijke randvoorwaarden daarbij bleken te gaan over het versterken en verduidelijken van
de organisatiestructuur en een gemakkelijker plan voor het verkrijgen van financiële middelen.
Daarnaast is er behoefte aan een heldere en eigentijdse visie op commercie en het ontwikkelen van
samenwerking met andere erfgoed partijen in de Zaanstreek en op de Zaanse Schans in het bijzonder.
In de ledenvergadering van november werd de nieuwe visie door de leden besproken en vastgesteld
en het bestuur kreeg de opdracht om er mee aan de slag te gaan. Over de resultaten daar van wordt
in het voorjaar van 2022 verslag gedaan.
Coronavirus
Ten aanzien van de situatie als gevolg van het coronavirus hadden we in begin en aan het einde van
het jaar te maken met lockdowns met daar tussen een situatie waarin we maar beperkt konden
handelen en er dus ook maar mondjesmaat geld binnen kwam.
Met name door de geweldige inzet van onze penningmeester Age Knossen maar ook door een
aangepaste rol van medewerkers en vrijwilligers is de schade overzichtelijk gebleven. Door
steunmaatregelen en een substantiële ondersteuning van de gemeente Zaanstad zijn we er redelijk
door heen gekomen. Een woord van dank aan allen die zich onder deze omstandigheden extra sterk
maakten voor vereniging, molens, beeldbank en museum is op zijn plaats!
Voor 2022 is er hoop gevestigd op een verdere afname van de invloed van het virus waardoor we
onze activiteiten gemakkelijker en langduriger kunnen uitvoeren en daar door meer bezoekers en
belangstellenden kunnen ontvangen en daardoor ook weer wat meer kunnen verdienen. Het is hard
nodig!
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Het bestuur zal de leden in het voorjaar voorstellen voorleggen die het gevolg zijn van de vastgestelde
visie en 2022 verder gebruiken om de bijhorende plannen uit te voeren zodat we in 2023, ijs en weder
dienende, enthousiast en gezond verder kunnen met de dingen die we zo graag doen.
Van harte hoop ik dat dit ook zal gelden voor de privé omstandigheden van onze leden, vrijwilligers en
medewerkers. Tot op de ledenvergadering van 20 juni in de Stoomhal.
Jan Goedhart, voorzitter
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2. Verslag van het bestuur van De Zaansche Molen over 2021
2.1 Inleiding
Ook 2021 werd voor een belangrijk deel bepaald door de Covid-19 pandemie. Behalve dat daardoor
onze molens en het Molenmuseum periodes gesloten moesten blijven, had dit natuurlijk ook financieel
en organistisch de nodige invloed. De Zaansche Molen heeft samen met de WMC intensief samenwerkt
om gebruik te kunnen maken van overheidsregelingen die hiervoor in het leven werden geroepen.
Deze steun, onze vrijwilligers en het inzetten van medewerkers bij andere werkzaamheden heeft ertoe
geleidt dat we de organisatie in stand hebben kunnen houden. Daarnaast zijn we erin geslaagd bij het
onderhoud van onze molens geen achterstand op te lopen.
Als bestuur zijn we de betrokken vrijwilligers, medewerkers, molenaars en natuurlijk leden en
donateurs zeer erkentelijk voor ieders medewerking en beste wil de vereniging door deze nare periode
heen te helpen.
Tegelijkertijd vond er een belangrijke bestuurswisseling plaats. Drie bestuursleden werden vervangen
waaronder de positie van voorzitter. Na 11 jaar trad André Drost terug om plaats te maken voor Jan
Goedhart. Het bestuur in de gewijzigde samenstelling besloot niet af te wachten, maar juist deze
onzekere periode aan te grijpen om een toekomststrategie te ontwikkelen. Het bestuur heeft daarin,
naast het binnen de mogelijkheden letterlijk draaiende houden van de vereniging, veel tijd gestoken.

2.2 Ledenvergaderingen
De ledenvergaderingen werden gehouden op 21 juni en 22 november. Beide vonden plaats in de
Stoomhal in Wormer maar werden vanwege de pandemie ook online uitgezonden. In de Stoomhal
konden slechts een beperkt aantal leden aanwezig zijn. Mede door het online stemmen is het gelukt
om de besluitvorming en de contacten met de leden binnen de wettelijke kaders te volbrengen. Echter
was er bij een dergelijke bijeenkomst natuurlijk nauwelijks sprake van een ‘verenigingsgevoel’.
Daar er tijdens de voorjaarvergadering veel aandacht was voor de bestuurswisseling en alle
formaliteiten zoals te doen gebruikelijk, was er in de najaarsvergadering ruimte voor het bestuur om
uit te leggen hoe zij met de toekomst van De Zaansche Molen bezig zijn waren.

2.3 Molenmuseum
De opstart van het museum was met alle beperkingen vanwege de Covid niet een jaar zoals we dat
met ons gloednieuwe museum hadden gehoopt. Toch hier zijn stillere perioden gebruikt om
kinderziektes en kleinigheden te vervolmaken. De momenten dat het museum geopend was bleek er
bij de bezoekers veel waardering. Dat gaf ons en alle betrokkenen bij het museum veel voldoening.
Het oude Molenmuseum aan de Museumlaan 18 in Koog aan de Zaan werd nog niet geleverd aan de
nieuwe eigenaar. De vergunningprocedure zat daar tegen waardoor dit vertraging opliep. De woningen
zijn intussen in de verkoop, een levering is dan ook in aanstaande. Tot die tijd heeft archeologisch
bureau De Burg als ‘antikraak’ zijn intrek genomen in het voormalige kantoorgedeelte.

2.4 Verenigingsactiviteiten
Ook in 2021 verscheen ons gewaardeerde verenigingsblad De Windbrief vier maal. De redactie heeft
in mevrouw Trudy Boom-Reuvekamp een goede vormgeefster gevonden die ons blad zo’n mooie layout gaf. De Windbrief kan altijd op veel waardering rekenen. Juist in de afgelopen periode waarin het
onderhouden van contacten werd beperkt, was er altijd De Windbrief als het communicatiekanaal naar
de leden.
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Door de lockdowns was er geen Nationale en Zaanse Molendag mogelijk. Overigens draaide de molens
wel gewoon, al waren zij wel gebonden aan de voorschriften zoals deze op die dagen van kracht waren.
Eveneens was er vanwege corona geen jaarlijks Bestvat: het feest in september om de vrijwilligers te
danken voor hun inzet. Het bestuur heeft daarom de kerst aangegrepen om de leden met een wat
uitgebreider pakket te bedanken dat juist in deze tijden zo gewaardeerd is.

2.5 Het bestuur
Het bestuur van De Zaansche Molen vergaderde gemiddeld 1x per maand. Tussendoor werden
verschillende gesprekken gevoerd, o.a. met kandidaat bestuursleden en waren er bijeenkomsten
belegd in het kader van de ontwikkeling van de toekomststrategie. Naast deze strategie werden
besluiten genomen over o.a.: onderhoudszaken bij molens, mogelijkheden voor het doen van
activiteiten om extra inkomsten te genereren, samenwerking op Zaanse Schans, coronamaatregelen,
veiligheid, aanvragen en mogelijkheden Covid-steun, molenaarswisseling en secretariële
werkzaamheden. In 2021 is het nog niet gelukt om de positie van secretaris op te vullen welke
werkzaamheden werden waargenomen door een zittend bestuurslid.

2.6 Samenwerking op de Zaanse Schans
Ook in het verslagjaar 2021 werd namens de Zaansche Molen een zetel bezet in het bestuur van
stichting de Zaanse Schans, waarbij Martin Schaap aldaar de taak van secretaris vervulde. De vorm van
het bestuur was een zogenaamd stakeholdersbestuur, waarbij iedere betrokken instantie een
bestuurslid leverde aangevuld met drie onafhankelijke leden. Eén van de taken van het bestuur was te
komen tot nieuwe statuten. De nieuwe statuten moeten het mogelijk maken het zittende bestuur te
laten plaatsmaken voor een nieuw bestuur bestaande uit in totaal drie onafhankelijke leden.
Deze bestuurs- en statutenwijziging zijn het gevolg van het uitgebrachte advies van de heer Remkes
en het daarop aansluitende advies inzake de bestuursvorm van de heer Minderman. De verwachting
is dat deze nieuwe bestuursvorm, welke in 2022 gestalte gaat krijgen, zorgt voor een effectievere wijze
van besturen. Vereniging de Zaansche Molen krijgt, als belangrijke partij binnen het geheel, een zetel
toebedeeld in het in te stellen Overlegorgaan Zaanse Schans.
De coronapandemie heeft de partijen op de Zaanse Schans zwaar getroffen. Met name de
erfgoedpartijen: Zaansche Molen, Zaanse Schans, Zaans Museum en Museum Zaanse Tijd leden onder
het weg blijven van bezoekers en de daarmee samenhangende inkomsten.
De in voorgaande jaren regelmatig gehouden besprekingen tussen deze erfgoedpartijen hadden in
eerste instantie tot doel de mogelijkheden te onderzoeken van een gezamenlijke toegangskaart.
In 2021 werden de besprekingen geïntensiveerd, waarbij de nadruk vooral kwam te liggen op het
onderzoeken van mogelijkheden tot verdere samenwerking. De partijen bezitten ieder een eigen
identiteit en organisatievorm. Het gebied waarop zij werkzaam zijn is grotendeels eensluidend:
instandhouding van erfgoed, het erfgoed tonen aan een breed publiek. Er liggen hier dan ook veel
mogelijkheden tot samenwerking. Samenwerking die moet leiden tot een grotere doelmatigheid en
tot een kwaliteitsverhoging van het gebodene aan het publiek. De regelmatige besprekingen hebben
bewerkstelligd dat er meer begrip is ontstaan voor elkaars positie met daarbij een groot gevoel van
vertrouwen. Dit geeft goede hoop voor het jaar 2022, waarin de besprekingen zullen worden
voortgezet en hopelijk wordt gekomen tot verdere concrete samenwerking.
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2.7 Samenstelling bestuur, personeel, commissies per 31-12-2021
2.7.1 Bestuur vereniging De Zaansche Molen
Jan Goedhart voorzitter
Age Knossen penningmeester
Matthijs Ero waarnemend secretaris & bestuurslid, portefeuille technische zaken
Martin Schaap vice-voorzitter, portefeuille museale zaken
Henriëtte van Westerhoven-Beaujon bestuurslid, portefeuille leden, communicatie en evenementen
Lex van Zaane bestuurslid, portefeuille exploitatie molens
N.B. André Drost (voorzitter), Dennis Dirkzwager (bestuurslid), Conny Maas (secretaris) en Jan ter
Wisscha (bestuurslid) zijn in het voorjaar van 2021 afgetreden.

2.7.2 Bestuur stichting Wind Molen Compagnie
Lex van Zaane voorzitter
Jeannette Schoone secretaris
Age Knossen penningmeester

2.7.3 Personeel (kantoor De Zaansche Molen)
Henk Heijnen hoofdconservator
Tom Harwijne medewerker financiën en administratie
Resi Veenman medewerker presentatie, educatie, ledenadministratie en organisatie
Rick Bakker medewerker ICT, veiligheid
Lenie Bakker (medewerker financiën en administratie) is in het voorjaar van 2021 met pensioen gegaan.

2.7.4 Technische Advies Commissie
Matthijs Ero voorzitter
Jan ter Wisscha secretaris
Walter Busch penningmeester
Jan Doodeman commissielid, technische zaken
Peter Hoveling commissielid, maquettebouwer
Jan Lange commissielid, voorbereiding restauraties en vergunningen
Sjors van Leeuwen commissielid, inspecteur, historicus
Martin Schaap commissielid, verstrekking ext. opdrachten, historicus
Fulco Rol commissielid, technische zaken, historicus
Henk Kroes commissielid, onderhoud museum

2.7.5 Overige Commissies
Binnen de Zaansche Molen zijn de volgende commissies actief die zijn vormgegeven door
vrijwilligers, ondersteund door medewerkers en/of bestuur:
• Museumcommissie
• Redactie Windbrief
• Activiteitenwerkgroep
• Productencommissie
• Promotieteam
• Rondleiders & Educatiemedewerkers
• Digitale nieuwsbrief & Sociale media
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2.7.6 Bezoekersaantallen
Bezoekers

2021

2020

Museum Wereld van Windmolens
Molen De Kat

7.386
56.774

1.574
39.541

Molen Het Jonge Schaap

35.558

24.556

Molen De Bonte Hen
Molen De Schoolmeester

761
335

1.705
467

100.814

67.843

Totaal

2.7.7 Omwentelingen molens
Omwentelingen molens
De Koker
De Bonte Hen
De Zoeker
De Kat
De Gekroonde Poelenburg
De Huisman
De Ooievaar
De Bleeke Dood
Het Pink
De Schoolmeester
Het Prinsenhof
Het Jonge Schaap
De Jonge Dirk
De Zwaan (weidemolen bij De Jonge Dirk)
Totaal

2021
65.977
265.674
1.503.528
1.095.008
194.097
229.339
181.743
252.677
166.869
536.106
72.736
839.798
219.643
178.788
5.801.983

2020
58.029
268.325
1.342.233
1.001.773
234.257
1.136.688
197.119
97.875
205.528
363.467
93.670
1.254.013
243.952
200.421
6.697.350
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2.7.8 Ledenbestand
Ledenbestand

2021

2020

Leden tussen 18 & 60 jaar

2460

2425

58

62

1142

1226

Ereleden

4

3

Gratis lid

9

11

Bedrijfslidmaatschappen

30

36

Cadeuleden

13

12

3716

3775

Jeugdleden
Leden 60+

Totaal

2.7.8 Aantal jaar lid
Aantal jaar lid
0-39 jaar
40 jaar
41 t/m 50 jaar
51 t/m 60 jaar
61 t/m 70 jaar
70+ jaar
Totaal

3.270
24
314
69
35
4
3716
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2.8 Educatie
2.8.1 Primair Onderwijs
De Zaansche Molen biedt educatie programma’s aan voor alle groepen in het basis onderwijs. De
educatieprogramma’s zijn een deel van het 2021 doorgegaan. Echter, tijdens de sluiting vanwege de
coronamaatregelen konden de educatieprogramma’s geen doorgang vinden.
Het educatieteam helpt mee bij de ontwikkeling van programma’s.

2.8.2 MBO-leerlingen
Het bureau CultureClick heeft, heeft in opdracht van De Zaansche Molen, en in samenwerking met het
Regio College een specialistisch, vakinhoudelijk lesprogramma voor het MBO ontwikkeld. Dit
lesprogramma is op maat gemaakt voor leerlingen van de opleiding Bouwkunde en richt zich op
houtbewerking. Een van de leerdoelen is om studenten historische kennis en context bij te brengen
over hout, als uitbreiding op de theorie van de opleiding. Ook traint het programma studenten op 21eeeuwse vaardigheden zoals creatief denken, communicatie en ondernemerschap. Het lesprogramma
combineert een bezoek aan het nieuwe Molenmuseum (context en verdieping) met een bezoek aan
houtzaagmolen Het Jonge Schaap (praktijk).
Na de proeflessen is het programma nog wat aangepast.
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3. Financieel verslag van het bestuur van De Zaansche Molen over 2021
3.1 Algemeen
Vereniging De Zaansche Molen is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De
verenging is opgericht in 1925 en heeft tot doel het behoud en beheer van maalvaardige molens in de
Zaanstreek alsmede het vergroten van de kennis over en de liefde voor de Zaanse Molens en hun
geschiedenis. De vereniging heeft 13 molens in eigendom waarvan 11 de status van (Rijks)monument
hebben. Een groot deel van de molens wordt verhuurd aan Stichting Wind Molen Compagnie die 90%
van het behaalde exploitatieresultaat uitkeert aan de vereniging. De vereniging heeft in september
2020 het nieuwe Molenmuseum geopend als onderdeel van De Wereld van Windmolens. Het oude
Molenmuseum is in april 2022 aan de nieuwe eigenaars overgedragen.
De functie van algemeen manager is nog steeds vacant.
Het bestuur bestond in het boekjaar uit: Jan Goedhart (opvolger van André Drost), Martin Schaap,
Henriëtte van Westerhoven-Beaujon (opvolger van Jan ter Wisscha) , Matthijs Ero, Alex van Zaane, Age
Knossen. De functie van secretaris is nog vacant en wordt door Matthijs Ero waargenomen.
Alle bestuursleden van vereniging De Zaansche Molen vervullen hun functie onbezoldigd.

3.2 Balans en resultatenrekening over 2021
Het was net als in 2020 weer een buitengewoon uitdagend jaar voor vereniging De Zaansche Molen.
Vanaf medio december 2020 werd De Wereld van Windmolens, molens en Molenmuseum, voor
onbepaalde tijd gesloten voor het publiek vanwege de coronapandemie. Pas in juni konden wij onze
deuren openen na een gedwongen sluiting van ongeveer een half jaar.
In deze omstandigheden was het uitermate moeilijk onze doelstellingen te realiseren: in de molens de
fysieke ervaring van De Wereld van Windmolens opdoen en in het nieuwe Molenmuseum “het
verhaal” achter de Wereld van Windmolens te zien en te horen.
Onze entreegelden bedroegen in 2021 slechts 16% van die van 2019 (in 2020 was dit 12%). Het aantal
bezoekers lag op een niveau van circa €95.000,- waar wij in goede jaren circa 500.000 betalende
bezoekers mochten verwelkomen. Toch hebben medewerkers en vrijwilligers er alles aan gedaan om
het verhaal en de fysieke beleving van De Wereld van Windmolens aan de bezoekers door te geven.
Houtzaagmolen Het Jonge Schaap en Verfmolen De Kat en het nieuwe Molenmuseum waren de hele
week geopend voor publiek als overheidsvoorschriften dit toelieten. Papiermolen De Schoolmeester
was frequent geopend en begroette verschillende groepen basisschool leerlingen om het verhaal over
de eeuwenoude papierfabricage te horen. Molen De Huisman was enkele maanden geopend en de
Bonte Hen een aantal weken in het najaar. Bij andere molens was het onmogelijk de anderhalve meter
afstand te kunnen garanderen voor bezoekers in het kader van de overheidsvoorschriften en deze
bleven dan ook gesloten voor het publiek.

3.2.1 Balans per 31-12-2021
In de balansposten zijn geen grote wijzigingen opgetreden. Enkele zaken lichten we er uit. Overige
vorderingen en overlopende passiva is een fors bedrag van €914.963,-. Twee bedragen verklaren in
belangrijke mate dit bedrag: de covid-19 subsidie van de gemeente Zaanstad ad €300.000,- waarvan
in januari 2022 een bedrag van €285.000,- op onze rekening is gestort. Verder is de vordering in
rekening-courant op Stichting Wind Molen Compagnie opgelopen met het positieve resultaat van deze
stichting in 2021, waarvan 90% uitgekeerd gaat worden (€240.847,-) aan De Zaansche Molen. De
rekening-courant bedraagt per ultimo december €377.955,- (inclusief het uit te keren resultaat 2021).
De liquiditeit van de stichting is toereikend om dit resultaataandeel uit te keren. De resterende
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rekening-courant verhouding wordt verrekend met te factureren uitleen van personeel in 2022 en
2023.
Aan de passiefzijde van de balans is bij de Overige voorzieningen het wegvallen van de voorziening
zichtbaar van de covid-19 subsidie 2020 van het Provinciaal Noodfonds en gemeente Zaanstad ad
€659.729.-. Dit bedrag is terug betaald aan de gemeente. Voor 2021 heeft de gemeente Zaanstad ons
een nieuwe covid-19 subsidie toegekend van €300.000,- voor exploitatieverliezen. Door een beter
resultaat 2021 dan verwacht, gaan wij ervan uit €111.742,- te moeten terug betalen. Dit bedrag is
voorzien. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.
De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen in het balanstotaal is bijna 63%. Dit is te kwalificeren als
uitstekend.

3.2.2 Resultatenrekening over 2021
Baten
In 2020 waren de eenmalige bijdragen van de Goede Doelen Fondsen en de bijdrage van de gemeente
Zaanstad voor de realisatie van het nieuwe Molenmuseum, samen ongeveer €1.250.000,-,
verantwoordelijk voor een positief resultaat van €699.538,- . Voor 2021 geldt een vergelijkbaar
verhaal, overigens met een financieel resultaat van nihil. Zoals bekend hadden wij een dispuut met de
gemeente Zaanstad over de covid-19 subsidie 2020 van het Provinciaal Noodfonds en de gemeente
Zaanstad ten bedrage van €659.729,-. Wij waren van plan een gerechtelijke procedure te startten
omdat wij van mening waren een kansrijke zaak te hebben. Uiteindelijk hebben wij deze procedure
niet doorgezet. Samen met de gemeente Zaanstad hebben we gekeken hoe we elkaar meer kunnen
ondersteunen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat wij een voorlopige covid-19 subsidie hebben
gekregen van €300.000,- voor 2021. Dit bedrag is onder overheidsbijdragen en subsidies verantwoord.
Dit bedrag dient ter afdekking van een exploitatieverlies in 2021.
Een ander belangrijk deel van de resultaten wordt gevormd door de overheidssubsidie
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van bijna €300.000,- (2020: €93.140,-), verantwoord onder
Overige baten. De overheid heeft deze regeling enkele malen ten gunste van de subsidie ontvangers
aangepast en deze regeling is het hele boekjaar van toepassing geweest.
Zowel voor NOW als TVL hebben wij op jaarbasis acht aanvragen gedaan die allemaal zijn gehonoreerd.
Een andere belangrijke meevaller in de Overige baten was het positieve resultaat van de Stichting Wind
Molen Compagnie. Statutair draagt deze stichting 90% van de baten aan de ANBI vereniging De
Zaansche Molen af. Over 2021 is dit een extra bate voor De Zaansche Molen van €240.847,-.
Samenvattend: een voorlopige subsidietoekenning van de gemeente Zaanstad ad €300.000,-, de
overheidsbijdragen in het kader van TVL van bijna €300.000,- en €240.847,- die wij ontvangen in het
kader van onze statutaire afspraken met Stichting Wind Molen Compagnie, tezamen ruim €800.000,-,
vormen circa 60% van de totale baten in 2021.

Lasten
Aan de lasten kant springen drie zaken er uit: de lonen, de afschrijvingen en de overige bedrijfskosten.
De post Lonen en salarissen van €96.371,- is veel lager ten gevolge van het ingezette bezuinigingsbeleid
in 2020. Met name het wegvallen van leidinggevend personeel was verantwoordelijk voor een flinke
daling van deze kosten. De Afschrijvingen (met name de (museale) inrichting en techniek) telden voor
het hele jaar mee en lopen op tot een bedrag van €243.455,-. De Overige bedrijfskosten ten bedrage
van €1.022.307,- zijn een verzameling van diverse kostensoorten. De belangrijkste hiervan: de
Algemene kosten en de Onderhoudskosten molens. Bij de Algemene kosten (€337.285,-) springt één
kostensoort eruit. Een voorziening voor een terugbetaling aan de gemeente Zaanstad van de covid-19
subsidie voor 2021 ten bedrage van circa €111.742 vanwege een lager dan verwacht verlies over het
afgelopen boekjaar.
De onderhoudskosten molens vormen een bedrag van €462.089,- (in 2020: €400.674,-). . Hier vallen
twee kanttekeningen bij te plaatsen. Door de maandenlange lockdown hebben enkele medewerkers
van Stichting Wind Molen Compagnie veel extra onderhoudswerkzaamheden kunnen doen. Deze
13

werkzaamheden zijn gefactureerd. Daarnaast is een extra voorziening getroffen voor de in slechte
staat verkerende erfbeschoeiingen van een aantal molens langs De Zaan. Herstel van deze
erfbeschoeiingen is urgent. Het herstel en de vernieuwing van de erfbeschoeiingen gaat volgens de
eerste schattingen circa €300.000,- kosten. Er is alvast een voorziening gevormd van €102.000,-.

Resultaat
Zoals eerder gezegd hebben wij een toezegging ontvangen van de gemeente Zaanstad dat zij onze
verliezen in 2021 ten gevolge van covid-19 willen opvangen tot een bedrag van €300.000,-Zonder deze
toezegging zou ons verlies €188.258,- hebben bedragen. Door deze toezegging wordt het verlies
gecompenseerd en resteert een nihil resultaat.

3.3 Accountantsverklaring
Evenals in 2020 heeft Baker Tilly (Netherlands) N.V. een samenstellingsverklaring afgegeven bij de
balans, de staat van baten en lasten met de daarbij behorende toelichting van de jaarrekening 2021.
Deze samenstellingsopdracht is uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”.
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3.4 Balans per 31-12-2021

Activa
31-12-2021
Vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2020
2.464.886

2.427.511
855.804

1.038.226
3.283.315

3.503.112

Vlottende activa
Gereed product en handelsgoederen
Vorderingen op handelsdebiteuren
Overige vorderingen en overlopende passiva

14.545
2.203

12.945
9.263

914.963

Liquide middelen
Totaal activazijde

513.449
931.711

522.712

209.163
4.424.189

970.878
5.009.647

Passiva
Eigen vermogen
Verenigingskapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Resultaat boekjaar

31-12-2021
1.641.467
970.000
157.303
0

31-12-2020
1.696.460
275.000
97.772
699.538

2.768.770

2.768.770

370.742

788.229

Voorzieningen
Overige voorzieningen

Langlopende schulden
Achtergestelde leningen
Schulden aan banken

940.775
256.681

940.775
296.677
1.197.456

1.237.452

Kortlopende schulden
Schulden aan banken
Handelscrediteuren
Belastingen en soc. Verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passivazijde

39.996
27.545
1.778

39.996
161.529
1.903

17.902

11.768
87.221
4.424.189

215.196
5.009.647
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3.5 Resultatenrekening over 2021

Resultatenrekening 2021
31-12-2021

31-12-2020

Baten
Overheidsbijdragen en -subsidies
Giften en baten
Entreegelden
Overige baten

411.787
31.068
158.243
770.294

997.546
1.041.706
121.735
256.566
1.371.392

2.417.553

Lasten
Lonen
Soc. Lasten en pensioenlasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Totaal som van de kosten

96.371
12.536
243.455
1.022.307

150.756
13.217
86.462
1.470.630
1.374.669

1.721.065

Totaal van bedrijfsresultaat

-3.277

696.488

Andere rentebaten en soortgelijke inkomsten

3.277

3.050

0

699.538

Totaal resultaat
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3.6 Begroting 2022
(herzien onder voorbehoud van goedkeuring ALV 20-6-2022) en vooruitzichten

Herziene Begroting van De Zaansche Molen 2022
Begroting 2022

Herziene Begroting 2022

Baten
Subsidies
Entreegelden
Overige baten
Overheidssteun NOW/TVL
Totaal baten

80.000
330.000
257.000
0
667.000

80.000
550.000
1.295.000
25.000
1.950.000

120.000
370.000
385.000
245.000
1.120.000

90.000
370.000
490.000
245.000
1.195.000

-453.000

755.000

0

-25.000
-1.050.000
70.000

-453.000

-250.000

Lasten
Personeelskosten
Kosten molens
Alg. Kosten en kosten museum
Afschrijvingen
Totaal lasten

Netto resultaat
Onderliggend resultaat
Overheidssteun NOW/TVL
Verkoop Museumlaan 18 ( netto)
Incidentele alg. kosten

Toelichting op Herziene begroting 2022 De Zaansche Molen (onder
voorbehoud van goedkeuring van de ALV op 20 juni 2022)
Entreegelden €550.000
Op de wijze waarop de corona pandemie ons overvallen heeft, zo snel lijkt deze crisis ook weer uit de
maatschappij en uit de media verdwenen. Wij zien een veel krachtiger herstel van de bezoekcijfers dan
verwacht. De entreegelden zijn bepaald op basis van de exacte entreeopbrengsten van de maand april
2022, geëxtrapoleerd voor het maandelijkse seizoenpatroon. Er wordt rekening gehouden met een
nieuwe coronavariant in het najaar, daarom zijn de maanden november en december 2022 op nihil
entreegelden gezet.

Overige Baten €1.295.000

De overige baten waren ingeschat op €257.000,-. I.v.m. overgang van een medewerker naar Stichting
Wind Molen Compagnie vervalt de administratievergoeding van €15.000,-. In de overige baten zitten
verder de opbrengst verkoop pand Museumlaan 18 voor €1.050.000,- in april 2022. In de
oorspronkelijke begroting 2022 was opbrengst oude Molenmuseum niet meegenomen.
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NOW/TVL €25.000
Bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2022 zou de NOW/TVL regeling per 1 oktober 2021
beëindigd worden. Uiteindelijk is de regeling tot 1 april van 2022 voortgezet. Het bedrag is bepaald op
basis van de voorlopige toekenningen.

Personeelskosten €90.000

De personeelskosten dalen i.v.m. de overgang van een medewerker naar Stichting Wind Molen
Compagnie.

Algemene kosten en kosten museum €490.000

De stijging van de kosten heeft de volgende oorzaken. De kosten onder sub 1, 2 en 3 in totaal ad
70.000,- zijn als incidenteel te beschouwen.
1. Onderzoek samenwerkingsvormen Zaanse Schans €20.000,2. Nieuwe Visie Zaansche Molen komende tien jaar (juridische structuur;
fondsenwervingsstrategie) €35.000,3. Verkoopkosten oude museum €15.000,4. Administratie vergoeding aan WMC, hogere Vermakelijkheidsretributie en iets meer PR en
Marketing €35.000,-

Afschrijvingen €245.000
Afschrijvingen conform eerdere begroting.

Netto resultaat €765.000

Dit lijkt een fantastisch resultaat maar dat is geheel toe te schrijven aan verkoop oude Molenmuseum.
Belangrijker is om naar het Onderliggend resultaat te kijken waaruit de eenmalige baten /lasten zijn
geëlimineerd. Dit sluit met een verlies van -€250.000,-. Een fors verlies maar een veel minder slecht
resultaat dan verwacht. De verbetering komt door de verwachte veel betere bezoekcijfers. Verder nog
een kanttekening. Onze kasstroom is licht negatief. Het verlies van -250.000,- na verrekening van
afschrijvingen ad €245.000,- is €5.000 negatief. M.a.w. inkomsten en uitgaven houden elkaar in
evenwicht. Samenvattend zou gesteld kunnen worden dat de resultaten verbetering na corona een
jaar eerder is ingezet dan verwacht.
Disclaimer: prognoses zijn per definitie met veel onzekerheid omgeven. Dat geldt zeker voor
prognoses voor 2022. Immers we komen net uit de coronapandemie. Is corona definitief verdwenen
of komt het virus in een andere vorm terug? Toenemende economische onzekerheid: sterk dalende
beurskoersen, oplopende rente en een historisch hoge inflatie. En daarnaast grote geopolitieke
spanningen in de wereld. Kortom deze prognose is zorgvuldig opgesteld, maar met grote onzekerheid
omgeven!
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4. Verslag van de Technische Advies Commissie
Ook in het tweede coronajaar was er minder onderhoudsbudget beschikbaar. Net als in het
voorgaande jaar moest er gewikt en gewogen worden welke onderhoudswerkzaamheden essentieel
waren voor de instandhouding van onze molens. Het regulier, klein onderhoud moet gecontinueerd
worden waarbij groot onderhoud extern gefinancierd moest worden. Hierin zijn we op hoofdlijnen,
vooral door inzet en de sympathie bij de leden, in geslaagd. Doordat ook in 2021 de molens enige tijd
gesloten moesten blijven konden we ook dit jaar weer enkele medewerkers van de WMC inzetten voor
onderhoudswerkzaamheden.
Tussen de lockdowns werd er evengoed vergaderd door de Technische Advies Commissie
(TAC). Deze bestond in 2021 uit Fulco Rol, Jan Lange, Walter Busch, Peter Hoveling, Henk Kroes, Jan
Doodeman, Martin Schaap, Sjors van Leeuwen, Jan ter Wisscha en Matthijs Ero. Matthijs Ero fungeerde
uit hoofde van bestuurslid technische zaken als voorzitter. Jan ter Wisscha voerde secretariële
werkzaamheden uit.

4.1 Ambachten
Binnen het ‘Zaans Zeilmakers collectief’ bestaande uit Simon van der Meer, Piet Kempenaar en
meester-zeilenmaker René Peereboom, hebben zich twee leerlingen gemeld welke zich bekwamen in
het zeilmakers-ambacht. Bijzonder is te vermelden dat Martin Bus dit jaar twee voorslagharen voor De
Ooievaar opleverde. Prachtig dat dergelijk werk binnen de Zaanstreek wordt uitgeoefend. Voor de
haren stak Gijs van Soest de nieuwe bulen.

4.2 Veiligheid
De werkzaamheden binnen het veiligheidsdossier werden in 2021 gecontinueerd en wederom
verbeterd. Zo werd dit jaar het besluit genomen om de contracten voor het onderhoud en inspectie
van brandblussers en verbandtrommels bij één partij neer te leggen zodat dergelijke zaken zich altijd
in goede, operabele staat bevinden. Eind 2021 vond overleg plaats tussen de voorzitter van de TAC en
de coördinator veiligheid van De Zaansche Molen, Rick Bakker. Hierbij werd per molen het
zogenaamde Plan van Aanpak, voortgekomen uit de RI&E (risico inventarisatie & evaluatie),
doorgenomen en ingepland voor uitvoering.
Zaken als het houden van brandweeroefeningen en ons verder verdiepen in de mogelijkheden van
blussing bij een eventuele brand van binnenuit, waar voor de corona uitbraak mee was gestart, heeft
door de gegeven omstandigheden geen vervolg gehad. Dit omdat de financiering van dergelijke
trajecten nu niet aan de orde zijn.

4.3 Gebeurtenissen per molen
Op volgorde van verwerving door De Zaansche Molen hier de gebeurtenissen per molen over 2021:

4.3.1 Het Pink
Omdat de molens nabij de Zaanse Schans niet het gehele jaar geopend mochten zijn, waren molenaars
Ruud Nieuwhof en Tim Doeves beschikbaar om onderhoudswerkzaamheden bij Het Pink te verrichten.
De stelling was op enkele plekken aan onderhoud toe, op sommige plaatsen was het dek niet meer
veilig. Zij vernieuwden een aantal stellingdelen waarvan de meeste werden ‘verlegd’. Dat wil zeggen
dat deze losgehaald worden, ingekort en op een andere plek weer worden ingepast zodanig het rotte
kopse hout komt te vervallen. Ook werd een buitenraamstuk met eikenhout gerepareerd. Aan de
noordoostkant stond een stellingprop al jaren op omvallen. Tim en Ruud wisten deze uit te graven en
door een (uit twee delen) samengesteld exemplaar te vervangen. De TAC bezocht de molen op 15 juni.
Tijdens dit bezoek werd een lijst van werkzaamheden samengesteld die de komende periode zullen
worden uitgevoerd. Voorheen had Het Pink last van zwaar aanlopen, hetgeen betekent dat de molen
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bij weinig wind niet wil draaien, nadat Tim en Ruud het wentelaslager hadden schoongemaakt, was dit
probleem verholpen.
Voorts werden dit jaar de eerste voorzichtige plannen gesmeed voor een grote restauratie aan de
oosterschuur of bakhuis van de molen. Sinds het opheffen van de eigen onderhoudsdienst wordt dit
deel van de molen eigenlijk niet meer gebruikt. Ook zijn delen van de kap en het rietdek aan restauratie
toe. In het rietdek zijn al verschillende gaten gewaaid, welke telkens zijn gerepareerd. Hier zal de
komende jaren dus veel aandacht naar toegaan.
Niettemin is de molen ook veel draaiend te aanschouwen. De molenaarsploeg bestaande uit André
Koopal, Christiaan Smit, Abel van Loenen, Peter Bank en Kevin Bus zorgden daarvoor. Op verschillende
zaterdagen bleef Abel van Loenen nog even hangen en liet, samen met collega-molenaar Joris
Zandbergen, de molen tot ver in de avond draaien. De jeugdmodelbouwclub vond traditiegetrouw hun
thuis in de Noorderschuur. Verschillende bijeenkomsten op vrijdagavond vielen uit door het
coronavirus, maar de ploeg bleef aardig in stand. André Koopal en Bart Nieuwenhuijs verzorgen daar
nu de leiding.

4.3.2 De Koker
De enden van De Koker passeerden maar krap het
molenlijf. Gaandeweg de jaren was de bovenas wat
gezakt en door de nieuwe binnenroed die in 2019
werd vervangen, raakte de achterzoom op een
enkele hoek het riet. Ron Butterman was bereid om
de as op te halen zodat tevens de bonkelaar en het
bovenwiel ook weer goed in elkaar liepen. Daarmee
liep het kruis weer vrij van het rietdek. Op 8 juni
bezocht de TAC de molen. Daarbij kwam aan het
licht dat er in de euvering een stuk hout is losgeraakt
dat de oorzaak is van zwaar kruien. Succesvol is het
gemalen meel dat De Koker mag leveren voor de
Open Monumentendag. De kosten worden door een
bijdrage van de gemeente vergoed zodat bezoekers
een zakje meekrijgen. De molen werd mooi in beeld
gebracht voor het project ‘Fluisterende Molens’
waaraan verschillende Noord-Hollandse molens
deelnamen. Opvallend was de druk bezochte Zaanse
Molendag. Door de crisis ging men graag dichter bij
huis op stap. De prachtig gesitueerde molen in het
Wormer- en Jisperveld werd ook in 2021 bemalen
door Ton Leegwater en Simon van der Meer waarbij Molenaars Simon van der Meer (l) en Ton Leegwater
de laatste als verdienstelijk zeilenmaker de zeilen met daarachter ‘hun’ molen De Koker
van de binnenroed aanpaste naar de maten van het
hekwerk van de nieuwe roed.

4.3.3 De Bleeke Dood
Bij deze molen zijn een paar belangrijke stappen gezet in 2021. Allereerst werd er een bouwhistorisch
onderzoek uitgevoerd door Van Reeuwijk Bouwmeester, door Gijs van Reeuwijk en Jan Hofstra. Zij
combineerden het inventariseren van allerlei bijzonderheden met een dendrochronologisch
onderzoek. Het vermoeden dat de molen niet uit 1656 zou dateren maar mogelijk jonger zou zijn werd
daarmee bevestigd. Houtmonsters van het achtkant werden gedateerd op 1736, 1778 en 1772 als
kapjaar. Echter leidde een nadere bestudering van fotomateriaal uiteindelijk tot de slotsom dat de
molen uit 1782 moet dateren. Op fotomateriaal uit o.a. 1936 is met enige moeite zelfs dit/het jaartal
op de bab af te lezen. Opvallende ontdekking is ook dat er onderdelen zijn verwerkt van een (eerdere)
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andere molen die waarschijnlijk in de nabijheid van de huidige molen heeft gestaan. Deze was wel 17e
eeuws.
Dit jaar werd de molen boven stelling geschilderd door Schildersbedrijf Van der Werff uit Assendelft.
Daar zij wel open staan voor enige inventiviteit, werd in verband met het nieuw ontdekte bouwjaar
van de molen, door Kenzy Nieuwhof een
ontwerp voor de baard gemaakt, naar
voorbeeld van beschikbaar fotomateriaal.
Daarna zetten de schilders de cijfers op de
baard uit en schilderden de zaak prachtig
op. Het jaartal 1955 werd gewijzigd in
1950, dit vanwege het feit, dat in veel
gevallen in de Zaanstreek de eigenaar van
een molen, naast het bouwjaar, ook het
jaar van aankoop op de baard vermeldde.
In 1950 verkocht de laatste particuliere
eigenaar, de familie Stuurman, de molen
aan Stichting Meelmolen de Dood.
Bij het schilderwerk werd o.a. geconstateerd dat de beide korte schoren slecht waren. Eén werd geheel
vernieuwd, de andere werd hersteld met hout van de vervangen schoor. De vangstok bleek ook niet
meer betrouwbaar. Gelukkig heeft De Zaansche Molen altijd een paar vangstokken op voorraad liggen
zodat een nieuwe snel geregeld was en gestoken kon worden. Door spoedig handelen kon de schilder
dit gelijktijdig afschilderen waarna de hoogwerker weer weg kon. Tot slot bleek een voeghoutkop aan
de achterzijde verrot, echter niet zodanig dat onmiddellijk ingrijpen vereist was. Dit wordt bij een
volgende schilderbeurt hersteld. Daar Van der Werff ook het gehele wiekenkruis schilderde, werd eerst
kruisgetimmerd. Dit werd door molenaars Tim en Ruud uitgevoerd. Zij konden handig gebruikmaken
van de houtvoorraad van De Zaansche Molen die voornamelijk in De Ooievaar ligt opgeslagen.
De molen wordt sinds 2021 weer bewoond. Molenaar Rick Bakker, die al enkele jaren actief is op
verschillende plekken binnen de vereniging, vond daar zijn nieuwe woonstek. Hij betrekt deze in
principe tijdelijk omdat we nog gaan bedenken wat we precies met de molen willen en hoe we in dat
kader zullen omgaan met de molenaarswoning. Doordat er nu weer bewoning is in de molen, dat daar
ook altijd heeft plaatsgevonden, is er meer toezicht hetgeen belangrijk is vanwege de ligging in een
drukke omgeving. Door de bewoning van een molenaar is de molen ook veelal ’s avonds draaiend te
aanschouwen.

4.3.4 De Ooievaar
Ook dit jaar maalde olieslager Matthijs Ero iedere week en sloeg
daarbij regelmatig lijnolie. Dit jaar werd enkele tonnen lijnzaad bij
de molen afgeleverd zodat er vaker werd olie geslagen. Daarbij
werd Matthijs een enkele keer geassisteerd door Kenzy Nieuwhof.
Dit jaar kwamen ook de nieuwe voorslagharen gereed. Deze door
Martin Bus op maat vervaardigde persmatten pasten werkelijk
prachtig waardoor het olieslaan meteen veel prettiger verliep. Gijs
van Soest stak nog enkele nieuwe bulen.
Naast dit werk werden er in de zomer door de molenaar
verschillende teerwerkzaamheden uitgevoerd. Dit jaar werd een
deel van de stelling, de kraangang en de zuid- en westgevel van de
molenschuur opnieuw geteerd. Op 7 oktober werd een groep
Russische molenmakers en molenaars ontvangen op de molen. Zij
trokken door Nederland om kennis te nemen van de werkwijze en
instandhouding van de molens dat interessant bleek voor het
voortbestaan van molens in Rusland. De hoge originaliteit en de
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aanwezigheid van de molenmakerswerkplaats maakte het voor deze groep interessant De Ooievaar te
bezoeken. Molenadviesbureau Groen organiseerde de reis. Een vergelijkbare situatie deed zich
overigens in 1697 voor toen Czaar Peter de Grote de Zaanstreek bezocht om kennis te nemen van de
ambachten in deze regio.
Op 10 november was er ander hoog bezoek. Nog vóór de landelijke intocht deed Sinterklaas met enkele
Pieten de molen aan. Op die dag werd in De Ooievaar het boek ‘Het geheim van de Spaanse Schans’
gepresenteerd. Dit kinderboek verhaalt over de gebeurtenissen in 1574 in de nabijheid van De
Ooijevaar waar een verdedigingsschans heeft gestaan.
Voor de buitenroed werden alvast twee bruine, katoenen zeilen besteld. De nu aanwezige hebben het
al 25 jaar uitgehouden waaruit blijkt dat luchten van zeilwerk en regelmatig draaien belangrijk is.

4.3.5 De Kat
Ook in 2021 was het stiller dan andere jaren op de drukst bezochte molen van Nederland. Enkele
reguliere onderhoudswerkzaamheden werden verricht. Zo werd de taats van de koningspil nagezien
door de molenmaker. De spin op de molenschuur bleek een slechte bovenas te hebben, Ruud
Nieuwhof herstelde deze en schilderde de spin opnieuw.
De bemensing van de molen bleef evenwel onveranderd: Robbert Kempenaar als hoofdmolenaar
samen met Piet Kempenaar, Mats Faber en Paul Buurmans lieten de molen draaien.

4.3.6 Het Prinsenhof
Sinds 2008 is onze gerstpelmolen voorzien van een sprinklerinstallatie. Een dergelijke installatie brengt
de nodige onderhoudskosten met zich mee. In de loop van de tijd zijn we tot inzicht gekomen op welke
punten we de installatie minder storingsgevoelig kunnen maken en tevens onderhoudsvriendelijker.
Geconcludeerd is dat de compressor en het elektronische gedeelte dat gevoelig is voor vocht en vorst,
beter in een ruimte buiten de molen kunnen worden geplaats welke droog en vorstvrij is. In de
molenschuur zou dat problematisch blijven. Dit jaar kwam het plan gereed deze onderdelen in een iets
onderkelderd geitenhok op het molenerf onder te brengen dat door het kleine volume eenvoudig
vorstvrij te houden is. Aan het einde van het jaar was de aanzet tot deze omzetting in gang gezet. In
2022 zullen we de hele installatie weer in gebruik kunnen nemen.
In september gaf molenaar Bart Nieuwenhuijs aan het hoofdmolenaarschap van Het Prinsenhof te
willen overdragen aan molenaar/maalploeglid Rick Bakker. Dit wegens een druk werk- en gezinsleven.
Ondanks de wisseling van rol, zal Bart de pelmolen trouw blijven.
De spin kreeg een nieuwe bovenas en werd door de maalploeg (die naast Bart en Rick bestaat uit Gerrit
Volkers, Gerrit Gelderman, Bert Smit, Jan Koops en Fred Eerenberg) geheel geschilderd en
teruggeplaatst. Verder repareerde de maalploeg de zeeframen van de harpen op pelzolder.
Heel bijzonder is dat Het Prinsenhof regelmatig bij de weerfoto’s op het NOS-journaal verschijnt.
Zaankanter Kees Jak gebruikt de molens in het Westzijderveld regelmatig als decor om het weer van
de dag in beeld te brengen. Zo maakt Nederland kennis van één van de fraaist gesitueerde molens van
Nederland.

4.3.7 De Gekroonde Poelenburg
Ook dit jaar was de unieke paltrok-houtzaagmolen veelvuldig draaiend te zien. Bob Vink besteedt veel
tijd aan de molen, maar ook de andere molenaars Martin Schaap, Henk Kroes, Rick Struik en Bart
Stuurman zijn veel op de molen te vinden. Naast het draaien wordt er ook regelmatig gezaagd waarbij
De Poelenburg fungeert als een dependance van Het Jonge Schaap.
Doordat we in 2021 nog volop te maken hadden met de gevolgen en van de coronacrisis, had Tim
Doeves van Het Jonge Schaap gelegenheid de lagers van de krukas perfect te onderhouden en schoon
te maken. Dit bleek een zinvolle bezigheid.
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4.3.8 De Huisman
Deze molen maakte verhoudingsgewijs een relatief rustig jaar door. De molen was veruit het overgrote
deel van het jaar gesloten. Echter zorgde molenaar Sjors van Leeuwen dat de molen evenwel wekelijks
draaide en deed dan verschillende onderhoudsklusjes. Ook hield hij samen met Jacintha Mandjes de
voorraden op orde, ook voor de winkel in het nieuwe Molenmuseum. Daarbij werd een goed plan
bedacht om de zaak weer op te kunnen starten na corona dat een andere vorm zal krijgen dan
voorheen. Door alle hectiek bij koeriersdiensten reed één daarvan de goot stuk aan de molen tijdens
een keermanoeuvre. Hoewel De Zaansche Molen meende overtuigend bewijs te hebben, werd de
schade niet vergoed. Een negatieve reactie van de verzekeraar was het resultaat. Onder andere
loodgieter Hauzendorfer herstelde de zinken hemelwaterpijp daarom geheel gratis, molenaar Sjors
repareerde zelfstandig de hangpomp.
Schildersbedrijf B. Bommerson maakte alvast een offerte voor een schilderbeurt in 2022 en
Molenmakerij Saendijck is gevraagd daarvoor klein gevelonderhoud te verrichten.
De molen maakte in 2021 een ruime 200.000 omwentelingen dat voor een gemiddelde molen in
Nederland evengoed bovengemiddeld is.

4.3.9 De Zoeker
Bij deze molen werd veel onderhoud verricht.
Het jaar 2021 stond daar vooral in het teken van
het steken van de nieuwe buitenroed. De
Beudeker-roed uit 1964, die is aangebracht toen
de molen nog in Zaandijk stond, werd nu
vervangen. De roed was niet bijzonder slecht,
maar
door
de
enorme
hoeveelheid
omwentelingen (ruim 75 miljoen) zouden
andere problemen zoals vermoeiing kunnen
optreden hetgeen bij een druk bezochte molen
tot onaanvaardbare risico’s zou kunnen leiden.
Vorig jaar werd een plan gemaakt om de roed te
vervangen en deze, gezien de omstandigheden
waarin de vereniging zich bevindt, geheel extern
te laten financieren. Omdat de Beudeker-roed
ons in de afgelopen 56 jaar goed was bevallen
en dit de laatste roed van deze producent was,
werd deze goed ingemeten zodat een exacte
kopie kon worden gefabriceerd.
Naast grote bijdragen van de Provincie NoordHolland en het Molenfonds van De Hollandsche
Molen werd een ‘heklatten-actie’ opgezet.
Belangstellenden konden een heklat, windbord
of zeil kopen en zo meehelpen de roed te
financieren. Samen met enkele extra donaties werd ruim € 10.000,-- opgehaald. Een prachtig
eindresultaat. Ook werd besloten, omdat het eigen personeel door de coronacrisis minder werk had,
een beroep te doen op de zelfwerkzaamheid binnen de organisatie. Met name Ron Butterman, oudmolenmaker, werd hiervoor aangezocht om het hekwerk pas te maken. Op 14 juni werd de nieuwe
roed door Woud Wormer gestoken. Molenaar Ruud Nieuwhof en Tim Doeves hielpen daarbij mee. De
dagen daarop werd de roed verder opgehekt en op 17 juni maakte de nieuwe roed zijn eerste rondjes.
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Om de donateurs te bedanken
werd een kijkdag georganiseerd.
Op 18 september konden
mensen verspreid over de dag
de molen en de nieuwe roed
bekijken. Hiervoor was veel
belangstelling vanuit de zeer
betrokken
leden.
Ter
demonstratie waren zeilmakers
aanwezig om ook daarover
uitleg te geven. Als dank kregen
de donateur een stukje heklat
mee waarop gemonteerd het
silhouet van De Zoeker met een
passende bedanktekst. Alle
stukjes lat waren genummerd:
allemaal unieke exemplaren!
Naast het roed-project werd ook
ander onderhoud uitgevoerd. De molenmakers plaatsten een nieuwe halssteen. De oude was een
afgedankte van De Bonte Hen. De nieuwe hadden we al lange tijd op voorraad liggen en is van een iets
hardere kwaliteit zodat we denken dat deze enkele decennia mee zal kunnen gaan. Er werden twee
nieuwe zeilen besteld en molenaar Ruud schilderde de vlaggenstok met mooi prinsjeswerk (geslingerd
rood-wit-blauw). De firma Obertop voorzag de molen van voldoende maalgoed in de vorm van pinda’s.
De flesjes olie blijken een geliefd artikel zodat er door molenaar Ruud Nieuwhof ook arachideolie
moest worden geproduceerd. Voor bezoek was de molen verder nauwelijks geopend i.v.m. het
coronavirus.

4.3.10 De Bonte Hen
Ook hier werd behoorlijk onderhoud gepleegd door WMC medewerkers. Zo werd veel schilderwerk
verricht aan de molen, de plee en de koekenschuur (die al heel lang bewoond wordt). Op deze schuur
schilderde Kenzy Nieuwhof in april weer de letters ”De Bonte Hen” op een zo authentiek mogelijke
wijze. Op het pannendak van deze schuur werd, op basis van fotomateriaal, een pannenrek
gereconstrueerd dat het afwaaien van dakpannen moet beletten. Deze waaien altijd op hetzelfde punt
op, vroeger had men hier ook last van en dus werd besloten exact eenzelfde rek te monteren. De bij
het woonhuis horende bergschuur werd voor een groot deel van nieuw gevelhout voorzien en
eveneens geschilderd.
De buitenraamstukken van de stelling bleken op iedere hoekverbinding verrot. Reden voor De
Zaansche Molen om deze te gaan vervangen omdat dit een belangrijk onderdeel is van de
draagconstructie van de stelling. Via Jonker Restauratie & Molenmakersbedrijf lukte het om alvast
eikenhouten balken te bestellen en deze handmatig op de te schaven en te schilderen. De montage zal
in 2022 geschieden. Wat eveneens handmatig werd opgeschaafd was een grote partij grenen
vloerhout die we eerder hadden ingekocht. Geregeld kopen we hout van te voren in zodat het kan
drogen en acclimatiseren. Zo ook met het vloerhout voor de schuurzolder van De Bonte Hen. De
bestaande vloer die bij de herbouw in 1976 was aangebracht en bestaat uit smalle vurenhouten delen,
bezat een aantal slechte plekken en was op sommige punten aangetast door houtworm.
Ruud Nieuwhof schaafde alle delen aan één kant (de onderzijde) zodat dit de authentieke beleving van
de molenschuur versterkt. De vloer zelf zal volgend jaar worden gelegd.
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Een groter karwei was het vervangen van de beide
lange schoren. Omdat dit tamelijk grote stukken
hout zijn en het daarom beter zou zijn dit met een
hijskraan te monteren, werden op de dag dat de
roed in De Zoeker werd aangebracht, ook de twee
nieuwe lange schoren aan De Bonte Hen gehangen.
Deze waren meegevaren op het ponton en konden
zo veilig en efficiënt aangebracht worden. Net als
bij de roede hielp ook hier Ron Butterman met het
uitvoeren van het werk. Hierna werd met behulp
van een hoogwerker het hoge schilderwerk gedaan
door Tim Doeves en Ruud Nieuwhof.
In de turfschuur van de molen werd het
elektrawerk opnieuw aangebracht door Kevin Bus
en Christiaan Smit. In maart van dit jaar werden er
filmopnamen gemaakt voor het programma
‘Geheim van de Meester’. In de uitzending wordt
onderzoek gedaan naar de werkwijze van
Rembrandt van Rijn. Daarin mocht de productie
van lijnolie, dat een essentiële basis vormt voor de
verf, niet ontbreken. In 2021 maalde de molen
door inzet van Martin Bus, Fulco Rol, Gijs van Soest, Jippe Kreuning en enkele maalploegleden. De
molen was dit jaar vanwege het virus hoegenaamd niet geopend.

4.3.11 De Schoolmeester
Ook dit jaar werkten de heren Butterman senior en junior op de molen. Junior Ron kreeg er ook dit
jaar een dag bij, zijn vader Arie leverde een dag in. Zo werd op een goede manier het ambacht van de
papiermakerij overgedragen naar de volgende generatie.
Zoals gebruikelijk voerden Ron en Arie zelf ook het nodige onderhoudswerk uit. Ron repareerde een
rol van de papiermachine en hakte de halssteen op zodat de molen weer lichter aanloopt. Schilderwerk
werd er ook uitgevoerd. Zo werd het gehele hek op de platting gedaan alsmede de wegzijde van molen,
werkhuis en pakkamer. De vaste maalploegleden Jurgen ten Cate en Bart Butterman teerden de gehele
zuidkant. Bart en Jurgen zijn elke week een vaste dag op de molen en helpen de molenaars met de
voorkomende werkzaamheden. De Zaansche Molen gaf dit jaar aan Molenmakerij Saendijck opdracht
voor het vervangen van de roerbak. Deze zal geheel zoals behoort in eiken worden uitgevoerd. De
molenmaker kocht dit hout gelijk in.
Ondanks dat de molen verschillende periodes gesloten was voor bezoek, produceerde de molen
gewoon papier. O.a. kunstenares Gerti Bierenbroodspot neemt het papier af, over haar verscheen een
artikel in de Windbrief en de connectie met De Schoolmeester. Voor de molen werden nog twee zeilen
besteld. Er is ook weer beweging gekomen in de plannen om het Ketelhuis bij de molen te herbouwen.
Verschillende fondsen zijn hiervoor benaderd. Hun eventuele bijdrage zal van belang zijn daar een
dergelijk project voor De Zaansche Molen in deze tijd onhaalbaar zou zijn. De altijd succesvolle
Molendagen gingen vanwege het virus niet door.

4.3.12 Het Jonge Schaap
De jongste molen van De Zaansche Molen draaide ondanks dat deze niet altijd geopend mocht zijn,
evengoed veel. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan de grote schare vrijwilligers op de molen.
Het aantal vaste molenaars, die in wisselende diensten werken, zorgen ervoor dat de molen draait en
natuurlijk zaagt. Tim Doeves voert daarover samen met Beau van Amstel de leiding en zorgen voor een
goede samenstelling van vrijwilligersgroepen.
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De zagerij functioneert verder prima. De vrijwilligers op de molen nemen een flink deel van het
onderhoudswerk uit handen. Zij schilderen veel van het lage werk en doen allerhande klusjes. Op 22
mei, de vroege zaterdagmorgen voor Pinksteren, stond de molen samen met De Gekroonde
Poelenburg en Het Klaverblad in Loilakstand. Een traditie die een kleine groep molenaars nog in ere
probeert te houden.

4.3.13 De Jonge Dirk
De molen maakt het goed en maalt met molenaars Abel van Loenen gelukkig veel. het is belangrijk dat
de molen een verzorgde indruk maakt. Met enige regelmaat is De Jonge Dirk een plek waar jongelui
uit de omliggende wijken rondhangen. Dit jaar was er een poging tot inbraak. Het ruitje werd zelf door
de eigen maalploeg, bestaande uit Henk Kroes, Jan Gijs Koppe, Rick Struik en Bart Stuurman hersteld.
Voor het groenonderhoud werd een nieuwe grasmaaier aangeschaft. Abel haalde zelf, samen met Joris
Zandbergen, de houten roeden door zodat zich weer een teerlaag in het ashuis bevindt.

Op deze foto van molenaar Abel van Loenen op 14 februari 2021 zien we (van links naar rechts) Het Prinsenhof, De Zwaan
en De Jonge Dirk malende op een oostenwind.

4.3.14 De Zwaan
Bij deze molen zijn geen noemenswaardig zaken voorgevallen. De molen draait doorgaans ook als De
Jonge Dirk in bedrijf is. Ook bij deze molen werden de houten roeden doorgehaald. Het malen van de
beide molentjes geeft een levendig beeld vanaf de omgelegde Guisweg.

4.3.15 Overige molens in de streek
Hoewel het niet direct onze vereniging betreft, wordt er altijd even ingegaan op de toestand van de
overige molens en kleinere molentjes in de Zaanstreek.
Met lede ogen zien we aan hoe paltrokmolen De Held Jozua aan de zuidoostkant geheel wordt
ingebouwd. Hoewel de molen als meerwaarde wordt gezien bij de ontwikkeling van de
appartementen, ondermijnd het de vrije ligging en windvang van de molen in hoge mate. De molen
werd in eigendom overgedragen aan één van de ontwikkelaars van het project van de 600
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appartementen. Daarbij werd tevens het eigendom van de molen en houtloodsen gescheiden. De
Zaansche Molen heeft eerder wel een zienswijze tegen de plannen ingediend en heeft in 2021 nog
haar visie gegeven over de inrichten van het terrein ten westen van de molen dat men wil
opwaarderen. We hebben onder de aandacht gebracht dat de windvang gewaarborgd moet blijven en
er ook inspanningen gedaan mogen worden om de zichtlijnen op de molen te herstellen. Ondanks dit
gaat het met de molen zelf goed en hij wordt enthousiast bemalen door molenaars Jaap Koeman en
Theo Teeuw. Zij doen zelf ook verschillende onderhoudswerkzaamheden.
Bij de voormalige oliemolen De Os deden zich geen bijzonderheden voor. De eigenaar verrichtte enkele
teer- en schilderwerkzaamheden waaronder de rietplanken bovenaan het achtkante molenlijf.
Over De Twiskemolen in Landsmeer van Recreatieschap Twiske-Waterland en De Neckermolen, De
Woudaap en de Amerikaanse roosmolen De Hercules van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) zijn geen bijzonderheden te vermelden. De Hercules werd op 29 januari nog
actief ingezet na een periode van extreme regenval.
Bij hennepklopper De Paauw in Nauerna van Stichting Zaanse Pakhuizen krijgt men steeds meer kijk
op het proces van hennepkloppen. Het is een ambacht dat feitelijk opnieuw met de molen wordt
uitgevonden. De molenaars Ab Alberts en Alfons van Schijndel doen dat met veel enthousiasme. Ook
werd er een tweede weefgetouw bijgeplaatst. Van hennepsteel tot lakenweverij is zo inzichtelijk
gemaakt.
De Hadel en De Windhond van Stichting de Zaanse Schans werden beide geregeld in werking gesteld
door hun molenaars Matthijs Ero en Kenzy Nieuwhof. De Hadel draaide afgelopen jaar vaker.
Ondanks dat moleneigenaar Pos zelf niet meer met lattenpikker Het Klaverblad kan draaien, zorgt een
jonge generatie molenaars, vaak in
afwisselden samenstelling, dat de molen
geregeld draait. Met name Job de Groen en
Stan Baltus zijn hier actief. Het is fijn dat de
familie Pos deze jeugdige molenaars
hartelijk ontvangt en de ruimte geeft aan
een jonge generatie mensen.
De Windjager in het Oostzijderveld en De
Vlijt aan de Doctor Keijzerstraat in Oostzaan
worden goed onderhouden.
Op het gebied van nieuwe molens valt ten
slotte nog te melden dat aan de
Veerzagersloot in Westzaan De Veldmuis
gereed kwam. Deze molen is uitgerust met
een generator om energie op te wekken. De
initiatieven om op de Hemmes weer een
molen te bouwen nemen steeds vastere
vormen aan. Door een ongekende
inspanning van de Hemmesgroep lijkt het
plan om molen De Zaadzaaijer te herbouwen
binnen handbereik. Wederom een uniek
project.
M. Ero
April 2022
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5. Verslag Molenmuseum en de Wereld van Windmolens over 2021
5.1 Introductie
Vereniging De Zaansche Molen bezit dertien molens, waarvan tien rijksmonumenten, één
gemeentelijk monument en één exacte replica (houtzaagmolen Het Jonge Schaap, gebouwd in 2007
naar een molen uit 1680). Zes van de molens staan aan de Kalverringdijk op de Zaanse Schans. In deze
historische monumenten kunnen bezoekers het werkend erfgoed aan den lijve ervaren. Bovendien
vertelt iedere molenaar over de molen, de producten en het ambacht. Het Molenmuseum werd in
1928 gesticht in Koog aan de Zaan en toonde tot juni 2019 delen van de collectie in een vaste opstelling.
Ook werden er als resultaat van onderzoek en nadere uitwerking regelmatig tijdelijke
tentoonstellingen georganiseerd. De fysieke afstand tussen de molens aan de Kalverringdijk en het
Molenmuseum had als gevolg dat veel bezoekers wel de weg naar de molens (ongeveer 780.000
bezoekers in 2019) vonden, maar moeilijker de weg naar het museum (ongeveer 8.000 bezoekers in
2019) wisten te vinden. Omdat De Zaansche Molen conform de doelstelling de aandacht voor de
molens en het museum van even groot belang acht, werd vanaf 2012 het plan ontwikkeld om een
nieuw museum bij de molens te bouwen. Het nieuwe Molenmuseum aan Kalverringdijk 30 werd in
september 2020 feestelijk, maar onder druk van corona maatregelen ingetogen, geopend

5.2 Doelstelling en visie
Net als het jaar 2020 hield de wereldwijde corona pandemie onze Wereld van Windmolens in zijn
greep. Regels en restricties dicteerden in 2021 de openingstijden en het aantal bezoekers. Onder die
moeilijke omstandigheden bleven we zo goed mogelijk onze taken uitvoeren die onze doelstelling van
ons vraagt. Die doelstelling luidt nog steeds als volgt:
De Zaansche Molen is een vrijwilligersorganisatie die op professionele wijze toekomst geeft aan dertien
historische Zaanse industriemolens en de daarbij horende museumcollectie van molen gerelateerde
zaken. Naast beheer en behoud van de molens behoort ook het overdragen van de kennis over en de
liefde voor de molens aan een algemeen publiek en aan jongere Zaankanters in het bijzonder, tot de
kerntaak.
Het is daarom dat een aantal jaren geleden het idee van de Wereld van Windmolens werd omarmd.
Het molenmuseum is een belangrijke stap in het streven naar een samenhangende presentatie van
molens en museum aan de Kalverringdijk. Door het museum en de molens wordt de binnen- en de
buitencollectie met elkaar verbonden. Het bijzondere erfgoed wordt op een eigentijdse en
aantrekkelijke manier gepresenteerd, zodat naast molenliefhebbers, cultureel geïnteresseerden en
het algemeen publiek, ook de jongere generatie wordt bereikt. In mei 2021 hebben we het museum
met succes opnieuw aangemeld bij het museumregister van de Nederlandse museumvereniging.

5.3 Het Molenmuseum in 2021
Hoewel we door de beperkingen van de corona maatregelen slechts een vertekend beeld hebben van
het aantal bezoekers aan het museum, mogen we met 3500 bezoekers niet ontevreden zijn.
Gedurende het jaar is gekeken naar de personele invulling. Het bleek een hele opgave om die telkens
aan te moeten passen aan wat wel en niet mocht.
Uiteraard kwamen er in het museum kinderziektes aan het licht. Zo bleken er extra aanpassingen nodig
om het molenpanorama van Frans Mars optimaal te kunnen presenteren (een situatie die inmiddels is
opgelost). De grote interactieve kaart functioneerde niet altijd optimaal. Ook de apparatuur voor de
klimaatbeheersing bleek onder de maat te presteren. Uiteraard hebben al deze zaken onze speciale
aandacht en zullen ze naar tevredenheid worden opgelost. Afgezien van deze zaken functioneerde het
museum zeer goed en waren de reacties van bezoekers uitgesproken positief: het gastenboek puilt uit
van de complimenten. Vooral de interactiviteit en de presentatie waarin licht en donker een
belangrijke rol spelen, konden op bijval rekenen.
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Ook de opzet met de acht gidsen die ieder vanuit hun eigen tijd en achtergrond commentaar leveren
op de onderwerpen in het museum, én de thematische opzet werden en worden zeer gewaardeerd.

De acht personages in het Molenmuseum. Van links boven naar rechts onder: Aafje Gijsen, Evert Smit,
Frans Mars, Pieter Boorsma, Cornelis van Uitgeest, Tim Doeves, Piet Timmer en Claas Caeskoper.

5.4 Museumdepot
Een van de grootste klussen in
2021 was de verhuizing van
het museumdepot van de
Museumlaan
naar
een
nieuwe, tijdelijke locatie. Deze
locatie werd gevonden in
Wormer
in
een
bedrijvenverzamelgebouw op
Malerstraat 13. In dit gebouw
huurt De Zaansche Molen een
tweetal ruimtes. Voor de
inrichting van de ruimtes
maakten wij gebruik van de
stellingen
uit
de
museumkelder van het oude
museum. Het materiaal dat
niet werd gebruikt is tijdelijk
opgeslagen bij de firma
Mulder in Wormerveer, aangezien wij van plan zijn om dit voor het toekomstige museumdepot weer
te gebruiken. Na de zomer van 2021 startte de verhuizing en werden iedere zondag stellingen en
voorwerpen naar Wormer gebracht. Voorts werd in de ruimte achter het Molenpanorama in het
nieuwe Molenmuseum een klein depot ingericht voor het bewaren van een selectie museumstukken
en schilderijen. Een aantal museumstukken zijn voor een bepaalde periode in bruikleen gegeven aan
derden. Ook werden enkele stukken, die wij als vereniging in bruikleen hadden, retour gedaan naar de
eigenaar. Het verhuizen nam enkele maanden in beslag, het nieuwe depot werd aan het einde van het
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jaar 2021 in gebruik genomen. Hierna zijn ruim 45.000 voorwerpen van een nieuwe standplaats
voorzien.

5.5 Tentoonstellingen
In het corona jaar 2021 is het geplande tentoonstellingsprogramma in de koelkast gezet. De
museumcommissie heeft zich vooral bezig gehouden met het functioneren van het museum en keek
daarbij naar de zaken die goed gingen en naar zaken die voor verbetering vatbaar waren. Het gaf ons
ook de tijd om de mogelijkheden van de beperkte ruimte voor wisseltentoonstellingen op ons in te
laten werken. We hopen vanaf medio 2022 weer een nieuw tentoonstellingsprogramma te kunnen
uitrollen.

5.6 Projecten
Twee grote projecten werden in 2021 gestart: het molen educatie erf en de meerstemmigheid in de
museumpresentatie.
Het molen educatie erf zat natuurlijk vanaf het begin in de plannen voor het molenmuseum. Door zich
wijzigende eisen van de vergunningenverstrekker waardoor de plannen een aantal keer moesten
worden aangepast, liep het project ernstige vertraging op. Pas aan het begin van 2022 kwam eindelijk
het groene licht, waarop met de uitvoering is begonnen.
Voor de meerstemmigheid in het museum organiseerden we in de zomer een zogenoemde
expertmeeting. Mensen met verschillende achtergronden bekeken en analyseerden de presentatie die
we in het museum aan het publiek tonen. Dankzij hun specifieke inbreng konden we de manier waarop
we de geschiedenis van de Zaanse molens presenteren beter aansprekend maken voor mensen met
uiteenlopende achtergronden. De Zaanse geschiedenis met haar vele internationale contacten en
opmerkelijke industriële betekenis is immers onderdeel van een regionale, nationale en internationale
geschiedenis. Een geschiedenis die ook betekenisvol is voor mensen die niet een Zaanse oorsprong
hebben. Als serieus museum geven we die andere perspectieven uiteraard een plek.

5.7 Activiteiten
In april kwam de BankGiro Loterij (één van de belangrijke fondsen die het museum mogelijk maakte)
naar de molens om een presentatie voor de prijswinnaars van de postcodeloterij te geven. We gaven
in het museum rondleidingen aan onder andere Rotaryclubs, vastgoedmensen, de stichting
Kalverpolder, collega instellingen zoals het Honig Breethuis, het Zaans Museum en de molenaars van
Kinderdijk. In het najaar organiseerden we een aantal thema bijeenkomsten in het museum. Vanwege
corona kon het merendeel daarvan helaas geen doorgang vinden. Wel kon in november de lezing en
presentatie van Ron Couwenhoven over zijn boek ‘De 36 molens aan de Kalverringdijk’ doorgang
vinden, zij het noodgedwongen slechts voor een voor een klein publiek.

5.8 Nieuwe aanwinsten
Ook in 2021 konden we een aantal interessante objecten, boeken en documenten aan de collectie
toevoegen. Zo kregen we maar liefst 13 molenonderdelen van oliemolen De Oude Zwan. Daarnaast
verschillende foto’s, dia’s, boeken en manuscripten. Een aantal schilderijen een aquarellen viel ons
toe. Sommige kunstenaars zijn oude bekenden zoals Jan Kruijver en Gerrit Mol. Anderen waren voor
ons nieuw, zoals Pierre Daems die in 1935 Het Honingvat schilderde. En weer anderen zijn bekende
kunstenaars, zoals G.J. Koekoek die in 1893 molen De Zaadzaaier vastlegde op doek. En dan was er het
bijzonder fraaie paneel, geschilderd door een onbekende kunstenaar die aan het begin van de 19e
eeuw papiermolen Het Fortuin portretteerde. In totaal werden er 39 objecten door ons in de collectie
opgenomen. Met dit alles werd de collectie opnieuw verrijkt en past ons een welgemeend woord van
dank aan de schenkers.
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Gerard Koekoek, oliemolen De Zaadzaaier, olieverf op doek, 1893.

5.9 Beeldbank De Zaansche Molen
Al sinds 1998 heeft De Zaansche Molen, in samenwerking met de firma Picturae, een professioneel
collectiebeheerprogramma (CBP) met daaraan gekoppeld een beeldbank. In het CBP worden alle
gegevens van de museale objecten geregistreerd, bijgehouden en beschreven. Een aanzienlijk deel van
de beschreven objecten kan worden bekeken of geraadpleegd via de beeldbank. De beeldbank is te
vinden onder de URL https://beeldbank.zaanschemolen.nl/. De collectiebeheerder van De Zaansche
Molen, sinds 2015 Fulco Rol, is verantwoordelijk voor de registratie, beschrijvingen en de fysieke
controle van de museale collectie. Deze collectie bestaat uit ruim 4000 museale voorwerpen zoals
gereedschappen, schilderijen, voorwerpen afkomstig uit molens, etc. , 43.000 foto’s, ansichtkaarten,
negatieven, dia’s, etc., 2.000 boeken, 1.500 documenten en ruim 2.000 kaarten en technische
tekeningen. In 2021 werd de collectiebeheerder bijgestaan door de volgende vrijwilligers: Gijs van
Soest (registratie voorwerpen depot in het Pink), Sjors van Leeuwen (registratie boeken), Jan Klees
(registratie dossiers), Arie Butterman (tekstcontrole) en Martin Schaap (vraagbaak).
In 2021 werden ruim 4000 voorwerpen beschreven, gefotografeerd of gescand en openbaar gemaakt
op de beeldbank. Op 2 januari 2021 werd inventarisnummer 0017948 aangemaakt, op 18 december
nummer 0021773. Het beschrijven van het beeldmateriaal gebeurt in de meeste gevallen per molen,
persoon of gebied. In het collectiesysteem worden van een onderwerp alle voorwerpen en beelden
verzameld om daarna te worden beschreven. Gedurende 2021 zijn zo bijvoorbeeld de gehele Schermer
beschreven, oliemolen het Pink, verfmolen de Oranjeboom in Westzaan, het gebied rondom de
Hoogstraat in Koog aan de Zaan, de Peperbuurt en het begin van de Oostzijde in Zaandam, watermolen
de Woudaap in Krommeniedijk en al het beeldmateriaal van de dorpen Assendelft en Jisp. Dit is slechts
een kleine selectie.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de volledige collectie van De Zaansche Molen digitaal wordt
ontsloten en online is raad te plegen.
Aan de beeldbankwebsite zijn dit jaar enkele aanpassingen en uitbreidingen gedaan. Zo werd een
interactieve kaart, gemaakt door cartograaf Lion Charmant uit Westzaan, toegevoegd. Met deze kaart
is het mogelijk gemaakt, om van bijna 2000 molens in de Zaanstreek en de omliggende gemeentes, te
kijken waar deze precies stonden, tegen een achtergrond van Google-maps. Voorts zijn er
voorbereidingen gemaakt voor een database, waarin alle informatie van iedere individuele Zaanse
molen wordt beschreven en gelinkt aan de beeldbank. Een andere kleine aanpassing is de mogelijkheid
om alle nieuw geplaatste records te sorteren op datum van toevoegen.
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Screenshot interactieve kaart.
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6. Stichting Wind Molen Compagnie
6.1 Inleiding
2021, wat een jaar. Een heel coronajaar. Januari start met de invoering van de avondklok en vaccinaties
daarna lockdown en oplopende besmettingen. Juni het eerste openingsplan, open en dicht, oplopende
besmettingen. September loslaten verplichtingen, oktober besmettingen lopen op met in november
meer maatregelen en avondlockdown. En aan het einde van het jaar een harde lockdown vanwege
zorgen om Omikronvariant.
Dan word je in januari 2021 gevraagd om bij het bestuur WMC te komen om dan tijdens de ALV van
De Zaansche Molen als bestuurslid Zaansche Molen gekozen te worden. In maart ben ik begonnen aan
een kennismakingsrondje langs de molens. Hier ontdek je de passie van de molenaars, medewerkers
en vrijwilligers voor onze molens. Het was een bijzondere ervaring om hier deel van uit te mogen
maken.
Via een Zoom-meting hebben we met onze medewerkers een brainstormsessie gehouden om
gezamenlijk over de te organiseren activiteiten na te denken. Wat is wel haalbaar en wat niet. Het
bestuur heeft deze plannen in een matrix gezet met prioriteiten.
Daarna zijn we enige plannen gaan uitvoeren zoals de openstelling van de winkel van De Bleeke Dood
gecombineerd met kaartverkoop van museum en molens. Tevens kon men hier een vaararrangement
bespreken vanaf De Bleeke Dood via De Huisman naar De Bonte Hen. Dit was een idee om meer
mensen naar ons Molenmuseum te krijgen. Echter door Corona was er in april nog te weinig
belangstelling om hier mee door te gaan.
We hebben ook een paar groepen gehad die een bezoek aan museum en molens hebben
gecombineerd met dineren op de stelling en of molenwerf.
Daarnaast hebben we geflyerd bij hotels en campings in een straal van 30 km rond onze molens
We hebben pinda olie geslagen, laten raffineren en bottelen in flesjes van 100 ml en 500 ml t.b.v. de
verkoop. We hebben lijnzaadolie geslagen in opdracht van Rigo Verfcentrum IJmuiden, balken gezaagd
in planken verkocht.
De winkel in De Huisman is weer opengegaan en heeft als demonstratie wat specerijen gemalen. Door
corona is ook een relatie van ons Windmill Cruises failliet gegaan wat voor ons weer een flinke
verliespost was.

6.2 Bestuur
Het bestuur van de WMC is in 2021 8 x bij elkaar geweest waarvan enkele via een Zoom verbinding. Er
is een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Voor het werven van nieuwe vrijwilligers is een
oproep in het Noord-Hollands Dagblad verschenen. We hebben de oproep op de website en in de
nieuwsbrief geplaatst. Dit heeft voor onze molens en museum weer enkele nieuwe krachten
opgeleverd. Voor de medewerkers is een BHV vervolgcursus georganiseerd en er zijn
eindejaargesprekken met hun gehouden.
In 2021 zijn drie bestuursleden gestopt t.w. Dennis Dirkzwager (voorzitter), Joke Bosch (bestuurslid)
en per 31 -12-21 Jeannette Schoone (secretaris). Het bestuur is een wervingsactie begonnen om er
nieuwe bestuursleden bij te krijgen.

6.3 Organisatie
Gedurende vrijwel het hele eerste halfjaar van 2021 zijn onze molens gesloten geweest voor het
publiek vanwege de coronapandemie. In 2020 hadden wij hier al op voorgesorteerd. Niemand wist
immers wanneer en hoe vaak het coronavirus op zou duiken en wat de gevolgen zouden zijn voor de
maatschappij en specifiek voor de culturele sector. Met een aantal van onze medewerkers hebben wij
afspraken gemaakt om tijdelijk ander werk te doen tijdens de coronacrisis. Toen bijna het gehele eerste
halfjaar van 2021 de culturele sector gesloten was, hebben we daarom verschillende medewerkers,
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tegen vergoeding, uitgeleend aan De Zaansche Molen, met name op onderhoudsgebied. We hebben
gelukkig geen mensen hoeven te ontslaan, dankzij de overheidssteun en een beter dan verwacht
tweede halfjaar. In 2021 hebben we verder de eerste stappen gezet om ons voor te bereiden op het
Nieuwe pensioenstelsel. In december en januari hebben we gesptrekken met alle medewerkers
gevoerd over de situatie na corona. Met de molenaars hebben we in de eindejaargesprekken aandacht
besteed aan veiligheidsaspecten zoals opgenomen in het Maalploegreglement en in de RI&E’s. Ook
konden wij aankondigen dat we weer zullen proberen de CAO Rijk te volgen met een loonstijging van
2% in 2022.
Voor De Huisman hebben we plannen ontwikkeld om het winkel- en het molengedeelte te scheiden
en meer molen gerelateerde producten te verkopen. Voor De Bonte Hen zijn plannen gemaakt om de
molen meer te betrekken bij het Molenmuseum.

6.4 Exploitatie
In het voorjaar van 2021 midden in coronatijd hebben we onze Begroting 2021 neerwaarts bijgesteld.
Gelukkig liet het tweede halfjaar een beter dan verwachte ontwikkeling zien. We konden 2021
afsluiten met een exploitatieoverschot van circa €250.000,-, na een verlies van €134.320,- in 2020.
Ondanks de zes maanden durende sluiting kwamen de entree opbrengsten ongeveer op hetzelfde
niveau uit als in 2020 met een bedrag van rond de €175.000,- (vóór afdracht aan De Zaansche Molen).
De omslag van een verlies van €134.320,- naar een exploitatieoverschot van circa €250.000,- is als volgt
te verklaren.
De overheidssteun NOW en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) was veel ruimer dan verwacht. De
overheid heeft een aantal malen de uitkeringspercentages TVL verhoogd. De eindafrekeningen van de
NOW/TVL regelingen moeten nog voor een groot deel ingediend worden maar deze overheidssteun is
met zeker €125.000,- gestegen naar circa €330.000,-Daarnaast was de uitleen van medewerkers circa
€40.000,- hoger en hebben we de roed van molen De Zoeker in eigen beheer gemaakt en geplaatst
voor een bedrag van €35.000,-.
Verder werden onze in 2020 getroffen bezuinigingsmaatregelen zichtbaar en voelbaar. Geen
“flexkrachten”, geen algemeen manager en geen vrijwilligersvergoedingen. Dat alles leverde een
besparing op van €125.000,-.
Besparingen de (extra) overheidssteun en meer uitleen van personeel leverde een bedrag op van circa
€325.000,-. Met als gevolg een verrassend positief resultaat. Volgens onze statuten keren wij 90%
hiervan uit aan verenging De Zaansche Molen.
Lex van Zaane, bestuurslid portefeuille WMC
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7. Nawoord
Het zal u na het doorlezen van dit verlag duidelijk zijn dat we ondanks de coronacrisis niet stil hebben
gezeten. In alle lagen van de vereniging is keihard gewerkt en daarvoor heeft het bestuur veel
waardering. Evenals de steun die wij zowel financieel als in de vorm van adviezen mochten ontvangen,
heeft ons erg geholpen.
Vooral op het gebied van de toekomststrategie en de onderzoekingen m.b.t. het komen tot een betere
samenwerking met de erfgoedpartijen op de Zaanse Schans zijn hoopvolle ontwikkelingen. Belangrijke
thema’s waaraan het bestuur met de leden in 2022 verder inhoud moet geven en richting bepalen. Op
die manier lukt het om sterker uit de crisis vandaan te komen. Gelukkig is het herstel na corona,
ondanks dat dit met allerlei onzekerheden is omgeven, reeds is ingezet. Het bestuur van De Zaansche
Molen ziet de toekomst richting het 100-jarig bestaan van de vereniging dan ok met vertrouwen
tegemoet.
Matthijs Ero, waarnemend secretaris De Zaansche Molen
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