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1.0 Vooruitzicht
Het jaar 2017 was voor de VZM weer een heel goed jaar met vele mooie activiteiten en momenten.
Het was ook een heel bijzonder jaar met de eerste concrete actie van onze plannen van de Wereld
van Windmolens, te weten de aanschaf van De Kalverliefde waar we medio 2019 het museale
gedeelte van de Wereld van Windmolens gaan realiseren. De oorspronkelijke plannen voor de
Wereld van Windmolens en met name die voor landje De Haan zullen door deze ontwikkeling
moeten worden aangepast rekening houdend met de te verwachten groei van het aantal bezoekers
aan de Zaanse Schans en dus ook aan onze molens. Van de drie beoogde functies op landje De Haan,
het realiseren van het nieuwe molenmuseum, het opvangen van (groepen) bezoekers en het
informeren van de bezoekers over de geschiedenis van de molens in de Zaanstreek en wat zij gaan
zien en beleven in de molens zelf, wordt de museale functie nu ingevuld in de Kalverliefde. De
overige twee functies zullen moeten worden gerealiseerd in een specifiek in te richten gebouw of
liefst een molen. Met het ”Cacaolab” zijn wij al langere tijd in gesprek om te zien hoe we hun
specifieke wensen en die van ons in goede samenwerking zouden kunnen combineren. U hoort daar
op de Algemene Ledenvergadering meer over. Wat er zoal aan gebeurtenissen en activiteiten in 2017
heeft plaatsgevonden leest u in het zeer uitgebreide verslag van het bestuur.

Ook het komend jaar zal weer een bijzonder jaar worden. Niet alleen door het uitwerken van de
bijgestelde plannen van de Wereld van Windmolens maar ook door de noodzakelijke aanpassing van
de organisatiestructuur van de vereniging. De gesprekken hierover zijn al langere tijd gaande onder
leiding van organisatiebureau Haagse Beek en zullen dit jaar worden afgerond en geïmplementeerd.
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Deze plannen zijn met name ingegeven door de sterke toename van het aantal bezoekers op de
Zaanse Schans en daarmee ook aan de molens, met alle consequenties van dien voor de vereniging
De Zaansche Molen (VZM) en de stichting Wind Molen Compagnie (WMC) op het gebied van
exploitatie, organisatie, logistiek en veiligheid, naast de meer reguliere taken op het gebied van
beheer, onderhoud en verhuur van onze molens. Dat alles bij elkaar vraagt steeds meer inzet en
menskracht van de organisatie. En hoewel de vereniging kan rekenen op de inzet van vele
gepassioneerde vrijwilligers, blijkt er toch steeds meer noodzaak voor verdere professionalisering.
Het onderzoek van Haagse Beek heeft aangegeven dat er behoefte is aan een algemeen manager die
leiding geeft aan de gehele organisatie VZM en WMC met als uitgangspunt een goede balans tussen
het beheer en onderhoud van ons erfgoed en de exploitatie van de molens. De algemeen manager
zal zich gaan bezighouden met de opzet van een stevige en adequate organisatiestructuur inclusief
een goed en modern personeelsbeleid, een bestendige exploitatie van de molens, een goede
logistiek op de molens met spreiding van bezoek en voldoende aandacht voorde veiligheid. Als u dit
verslag ontvangt is inmiddels een (interim) manager benoemd die bezig is met de uitvoering van
genoemde opdracht.
De groei van het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans heeft er inmiddels ook toe geleid dat de
plannen met betrekking tot fysieke aanpassing van de Schans i.v.m. de groei van het aantal
bezoekers door het bestuur van de Zaanse Schans en de gemeenteraad zijn goedgekeurd en nu
worden uitgewerkt. Dat behelst als eerste onderdeel het realiseren van parkeerplaatsen aan de
andere kant van de Leeghwaterweg met een loopbrug naar de Zaanse Schans en een geheel nieuw
fietspad langs de Kalverringdijk. De verdere plannen in het kader van het Masterplan Zaanse Schans
zijn nu onderwerp van gesprek met alle betrokken partijen.
Rest mij vooralsnog onze welgemeende DANK uit te spreken voor de grote betrokkenheid en inzet
van al onze medewerkers en vrijwilligers in 2017 zonder wie al deze activiteiten en behoud van ons
mooie erfgoed niet mogelijk zou zijn. We hopen ook in 2018 op deze spontane en broodnodige
ondersteuning te mogen rekenen.
Namens het bestuur van de VZM,
André Drost voorzitter
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2.0 Verslag van het bestuur van De Zaansche Molen over 2017
2.1

ALGEMEEN

In het kader van de ontwikkeling van de Wereld van Windmolens hebben zich in het afgelopen jaar
twee belangrijke feiten voorgedaan. In de eerste plaats is dat de Intentieovereenkomst die we met
de gemeente Zaanstad hebben kunnen afsluiten. Daarvoor hebben wethouder Dick Emmer en
erfgoedambtenaar Marjorie Verhoek zich sterk ingezet om dat vóór het vertrek van de wethouder af
te ronden. Daarnaast was er de aankoop van de villa Kalverliefde. De huidige eigenaar/makelaar
Gerard Wijma had die onverwacht in de verkoop gezet. Het gegeven dat het erf en het pand van de
buurman maar eenmaal te koop zijn bracht het bestuur tot een snelle inspectie en inventarisatie van
het pand. Unaniem kwamen we tot het besluit om tot koop over te gaan. Op maandag 6 november
werd de koop, bekrachtigd door een sterk bezochte speciale ledenvergadering in de week vooraf,
afgerond door ondertekening van het contract door beide partijen. In mei/juni 2019 zullen we
werkelijk over deze accommodatie kunnen beschikken.

Het zal duidelijk zijn dat deze feiten van grote invloed zijn geweest op de planvorming van de Wereld
van Windmolens, zowel wat de invulling als de financiële consequenties betreft. De villa Kalverliefde
krijgt een echte museuminvulling, uiteraard in hedendaagse vorm en zodanig van opzet dat
regelmatig eigentijdse aanpassing van het geëxposeerde mogelijk is. De invulling van landje De Haan,
waar alles eerder geconcentreerd was, wordt aanmerkelijk eenvoudiger van opzet. De dure kelder
hoeft niet te worden gebouwd en de vestiging wordt beperkt tot een ontvangst- en
moleninformatiecentrum.
5

We beogen daarnaast om in elke molenschuur op de Zaanse Schans een presentatie te maken van
het maalproces dat van de betreffende molen van toepassing is en de producten die daar worden
voort gebracht.
De Wereld van Windmolens gaat zich dus over de volle lengte van het prachtige molenpanorama
uitstrekken mrt aan weerszijden ervan een complex met grote bezienswaardigheid.
Het bureau K+P Architecten is, in onze opdracht, ondertussen begonnen met schetsen van varianten
op het oorspronkelijke ontwerp. We moeten daarbij ook goed oog hebben op de
biotoopbeperkingen, dus op de hoogtes en breedten van de geplande gebouwen.
In het achter ons liggende jaar werd de laatste van alle grote molenrestauraties afgerond. Molen De
Ooievaar werd grondig aangepakt en weer recht gezet. Toen alle gaande werk weer was opgesteld
bleek alles meteen weer als een zonnetje te lopen. Er is dus vakwerk verricht door onze Technische
Advies Commissie in de voorbereiding en door aannemer de Windmolenmakerij Saendijck in de
uitvoering.
In de loop van het jaar werden we geconfronteerd met een bericht van De Hollandsche Molen dat
van een aantal molens in heel Nederland de recent geplaatste roedenkruisen verkeerd
geconstrueerd waren. De boutverbinding tussen de wiekdelen bleek te zwak. De molens moesten
worden stil gezet uit veiligheidsoverwegingen. Bij ons deed zich dat voor bij molen Het Prinsenhof.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed berichtte ons dat de Rijksoverheid de kosten voor vervanging
van de roeden voor haar rekening zou nemen. De voorgeschreven procedure voor de vervanging
werd door onze TAC snel doorlopen met als resultaat dat Het Prinsenhof als een van de eerste
molens van een nieuw correct geconstrueerd roedenkruis kon worden voorzien. In januari 2018 is
het geplaatst.
In de laatste maanden van het jaar is door de TAC in samenwerking met bureau Groen een opzet
voorbereid voor de SIM-onderhoudsperiode 2019-2024. Tegelijkertijd wordt de BRIM-onderhoudsperiode 2013-2018 afgerond met een resultaatsrapport. In het afgelopen jaar heeft de TAC, in
samenwerking met regionale bedrijven en in overleg met de hoofdmolenaars, weer het nodige
onderhoudswerk laten uitvoeren. Onze molens staan er daardoor technisch en in aanblik weer als
een plaatje bij.
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De Zaanse Schans mocht zich het afgelopen jaar verheugen in toename van het aantal bezoekers tot
2,2 miljoen, een toename t.o.v.2016 met 20 %. Onze molens profiteerden daar volop van mee. In
totaal bezochten zo’n 720.000 mensen onze molens t.o.v. 585.000 in 2016. Dat is een toename van
ruim 23 %. Van de 720.000 bezoekers kwamen er 240.000 in de gratis te bezoeken molen De
Huisman, dus mochten de overige molens met elkaar 480.000 betalende bezoekers verwelkomen.
Deze aantallen zetten ons wel aan het denken over de veiligheid op de molens, zowel voor de
bezoekers als voor de maalploegen.
We mogen nog een toename vermelden en wel in ons ledenaantal. Voor het eerst sinds enkele jaren
bereikten we weer een aantal boven de 3.500. Dit is vooral te danken aan het enthousiasme en de
grote inzet van ons promotieteam op jaarmarkten en braderieën. Ook de gemiddelde leeftijd van ons
ledenbestand is weer wat gedaald.
Het saneren van onze collectie in het archief van het Molenmuseum is met grote voortvarendheid
ingezet. Fulco Rol werkt daar met name in het winterseizoen samen met een maalploeglid heel hard
aan. Er wordt meteen kritischer gekeken naar het accepteren van nieuw aanbod en wordt nagegaan
wat uit de collectie kan worden afgestoten.
In het afgelopen decennium hebben meerdere bestuurders zich al bezig gehouden met het op papier
zetten van afspraken, procedures, werkwijzen, enzovoort. Dit alles met de bedoeling om de
organisatie van onze vereniging een wat professionelere basis te geven. Enkele jaren geleden werden
we getriggerd door de kreet Professionele Organisatie beheer Monumenten (POM-organisatie). Dat
bracht ons er toe de draad weer op te pakken, echter zonder die status na te streven. We vormden
het afgelopen jaar een werkgroepje en lieten ons adviseren door bestuurders van andere
organisaties die al ervaring met die materie hadden opgedaan. Inmiddels zijn we het pad van
professionalisering ingegaan. We nemen daarin de goede producten uit eerdere jaren mee. De
gereedgekomen stukken worden systematisch zowel analoog als digitaal geregistreerd en
opgeborgen.
De rondleidersgroep heeft ook weer zijn beste beentje voor gezet en gezorgd voor een prima
begeleiding van de vele schoolgroepen en ook enkele groepen volwassenen. De groep komt bijna
maandelijks bijeen om de begeleiding goed voor te bereiden en gedane rondleidingen te evalueren.
Er is wel behoefte aan wat aanvulling. Met het groeien van de leeftijd ontstaan ook hier af en toe
kwaaltjes, waardoor inzet voor dit mooie en dankbare werk tijdelijk of definitief niet mogelijk is.
Naast de gebruikelijke projecten werd in het voorjaar “Molenaars gevraagd” in het programma
opgenomen. Na de zomer was er het nieuwe en goed bezochte programma “molen voor-proef’je’
voor de groepen 3 van het basisonderwijs.
In de loop van het jaar kwamen we tot de conclusie dat de Leden Advies Raad, die al enkele jaren een
slapend bestaan leed en nog uit één persoon bestond, geen recht van bestaan meer had. Toch
wilden we in geval van onenigheid of conflicten gewapend zijn om uit neutrale hoek bijstand te
krijgen. We kwamen tot het benoemen van een vertrouwenspersoon in de persoon van Marten van
Tuyl. Hij heeft in zijn werkkring al jaren met dit precaire bijltje gehakt. We heten hem van harte
welkom, maar hopen dat hij eigenlijk nooit hoeft op te treden.
De museumcommissie organiseerde weer een aantal interessante exposities. De belangstelling van
publiekzijde is vergelijkbaar met die in vorige jaren. Het jaar begon met een uitgebreide expositie
over de rijmetselaarsloge Anna Paulowna te Zaandam. Bij de opening was daarvoor heel veel
belangstelling. Daarna waren er een drietal foto-exposities, Ontmoeten, Tijdloos en Voor het oog van
de camera. Het jaar werd afgerond met de traditionele tentoonstelling van Jan Goedhart, met ook
deze keer een aardig verkoopresultaat. Daar profiteert onze vereniging ook van.
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Voor het eerst sinds jaren was er weer een werkgroep actief die zich inzet om niet-actieve leden
meer bij de vereniging te betrekken. In november werd een eerste bijeenkomst georganiseerd in en
om molen De Gekroonde Poelenburg. De intekening was al snel vol en de deelnemers, die een kleine
bijdrage betaalden, waren vol lof over de inhoud van het gebodene. In 2018 krijgt dit zeker een
vervolg.

2.2

HET BESTUUR

Elke maand schoof het bestuur in 2017 aan tafel om de lopende zaken, het beleid en de vorm van
onze organisatie te bespreken. We zijn van mening dat we te veel een doe-bestuur zijn en eigenlijk
een vorm zouden moeten kiezen, waarin we wat meer op afstand besturen. De dagelijkse aansturing
van de organisatie zou dan door betaalde krachten uitgevoerd moeten worden. In de eerste helft van
het jaar hebben we daarvoor het bureau Haagse Beek ingeschakeld om ons daarin te adviseren. In
het bestuur leefden twee stromingen over waar bij onze vereniging de nadruk moest komen te
liggen. Gezien het grote aantal bezoekers aan onze molens bestaat de verleiding om de nadruk op de
exploitatie te leggen en zoveel mogelijk geld te verdienen met verkoop van eigen en aanverwante
producten.
Het bestuur van de stichting Zaanse Schans hanteert de formule dat kwaliteit boven kwantiteit gaat
en daar schaart ons bestuur zich volledig achter. We hechten ook sterk aan de sfeer in onze
vereniging waar de vele vrijwilligers zich thuis moeten blijven voelen en hun taken met plezier
kunnen blijven uitoefenen. Een grote rol speelt ook de gewenste organisatievorm die nodig is om het
totaal van de Wereld van Windmolens vanaf 2019 in goede banen te leiden
Zoals verwacht traden tijdens de Algemene Jaarvergadering in mei Manon Wind en Dennis
Dirkzwager tot ons bestuur toe en vonden er al heel snel hun draai. Helaas heeft Manon in december
al moeten afhaken om persoonlijke omstandigheden. Zij en wij betreuren dat want Manon toonde
een grote betrokkenheid en had er echt zin in.
Eind april was er weer het jaarlijkse overleg tussen de besturen van de WMC en DZM en de
molenaars. Zaken als de gang van zaken op de molens, de ontvangst van leerling groepen, gaande
onderhoudswerkzaamheden, de bezetting van de maalploegen kwamen van de molenaarskant ter
sprake.
Van de kant van het bestuur is de stand van zaken van de Wereld van Windmolens toegelicht. Verder
is gewezen op het belang van de veiligheid op de molens, zowel voor de bezoekers als de
maalploegen zelf. De WMC-bestuurders maken melding van de betaalde en vrijwillige medewerkers
op de molens en de toename van het aantal bezoekers al vroeg in het seizoen. Verder zal worden
gewerkt aan spreiding van bezoek, verlenging van de openingstijden en het verder doorvoeren van
veiligheidsmaatregelen.
De in mei gehouden Algemene Ledenvergadering werd goed bezocht. Zo’n 125 leden gaven acte de
présence. Het officiële gedeelte werd vlot afgehandeld. De vragen over de vorderingen met de
Wereld van Windmolens, wat vorm en kosten betreft kondig bondig beantwoord worden. Na de
pauze kregen vertegenwoordigers van de biksteenmolen De Vlijt te Oostzaan en van molen De
Paauw te Nauerna de gelegenheid hun projecten uit de doeken te doen.
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In november werd een Speciale Ledenvergadering georganiseerd om van de leden toestemming te
krijgen voor de aankoop van de villa Kalverliefde. Maar liefst 250 leden toonden het belang van deze
avond aan en stemden bijna unaniem in met het bestuursvoorstel.
Bestvat, de afsluiting van de Zaanse Molendag, werd door veel vrijwilligers bezocht. Het bestuur had
ervoor gezorgd dat de inwendige mens niet vergeten werd. Er werd ook een tombola gehouden,
waardoor er velen met een prijsje naar huis gingen. Het bleek maar weer eens te meer dat deze
traditie in stand moet worden gehouden.

2.3

SAMENSTELLING BESTUUR, PERSONEEL EN COMMISSIES PER 31 DECEMBER 2017

Bestuur
André Drost
Martin Schaap
Walter Busch
Jan Hartsuiker
Matthijs Ero
Jan ter Wisscha
Dennis Dirkzwager
Lenie Bakker

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid, voorzitter TAC
bestuurslid, PR en netwerken
bestuurslid, voorzitter WMC
notulist

Manon Wind, in mei 2017 als bestuurder gekozen is in december om persoonlijke redenen
afgetreden.
Personeel
Henk Heijnen
Lenie Bakker
Resi Veenman
Henk kroes

verenigingsmanager
medewerker financiën en administratie
medewerker presentatie en organisatie
medewerker technische zaken

9

Technische Advies Commissie
Matthijs Ero
Jan ter Wisscha
Jan Doodeman
Peter Hoveling
Jan Lange
Sjors van Leeuwen
Martin Schaap
Fulco Rol
Henk Kroes

voorzitter, verstrekking externe opdrachten
secretaris, BRIM-/SIM-zaken
commissielid, molenkenner, technische zaken
commissielid, molenkenner, maquettebouwer
commissielid, voorbereiding restauraties en groot onderhoud
commissielid, molenkenner, inspecteur
commissielid, molenkenner, verstrekking externe opdrachten
commissielid, molenkenner, technische zaken
adviserend commissielid, onderhoud museum

Werkgroep professionalisering
Walter Busch
André Drost
Henk Heijnen
Willem Rol
Wim Bos

verzamelen en opstellen documenten
adviseur
adviseur
extern adviseur (Noord-Hollandse Molenstichting)
tijdelijk extern adviseur (Rijnlandse Molenstichting)

Activiteitenwerkgroep
Dennis Dirkzwager
Jantien Braun

Rick Bakker
Nadia Kreuger

Dennis Dirkzwager heeft deze groep weer nieuw leven ingeblazen. Hij draagt de organisatie verder
over aan de andere werkgroepleden.

Redactie De Windbrief
Ed Pielkenrood
Rick Bakker
Sarah Vermoolen
Ineke Houter
Hans van de Stadt
René van der Meer
Ron Couwenhoven

hoofdredacteur
redactielid, journalist
redactielid, journalist
redactielid, eindcorrectie
redactielid, opmaak en grafische vormgeving
redactielid, fotografie, assistentie bij opmaak en vormgeving
vaste medewerker

Redactielid Jaap de Jong is in de loop van het jaar afgetreden

Websiteredactie
Hans van de Stadt

Resi Veenman

Facebookredactie
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Resi Veenman

Emmy Bootsman

Naast de hiervoor genoemde bestuurs- en commissieleden is nog een groot aantal vrijwilligers actief
om de verenigingsmotor draaiend te houden. In totaal zo’n 300 vrijwilligers dragen hun steentje aan
onze organisatie bij. We noemen als medewerkende vrijwilligers verder:







2.4

De inpakkers en bezorgers van De Windbrief, die 4 maal per jaar zorgen dat bij al onze leden
en supporters dit verenigingsnieuws op de mat valt. Ook voor andere omvangrijke
berichtgeving aan onze leden zijn deze mensen beschikbaar.
De hoofdmolenaars en hun maalploegleden, die hun deskundigheid en elan inzetten bij het
gaande houden van hun molens en ontvangen van bezoekers.
De vrijwilligers, die de gegevens voor de beeldbank van het Molenmuseum aanvullen en de
collectie optimaliseren.
De baliemedewerkers, het promotieteam en de rondleiders van het Molenmuseum en
enkele molens.
Alle niet genoemde anderen die zich op de een of andere manier voor onze vereniging
inzetten.
GEGEVENS EN GETALLEN PER 31 DECEMBER 2017

Ledenbestand
Leden tussen 18 en 60 jaar
Jeugdleden
Leden 60+
Ereleden
Gratis lid
Sponsoren van De Zoeker
Dames De Zoeker
Bedrijfslidmaatschappen

2017
1.945
57
1.478
2
11
7
6
34

2016
1.793
57
1.579
2
11
7
6
34

Totaal

3.540

3.489

Bezoekers
Molenmuseum, incl. molen Het Pink
Molen De Kat
Molen De Zoeker
Molen Het Jonge Schaap
Molen De Schoolmeester
Molen De Bonte Hen
Molen De Huisman (gratis bezoek)
Overige molen DZM

2017

Totaal

192.553
113.003
144.878
1.775
26.420
240.173
347

2016
7.844
164.356
95.859
121.419
1.718
16.010
187.320
266
594.832
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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)

2017
108.766
765.821
1.433.757
1.191.953
118.029
1.582.725
105.230
teller stuk
194.146
552.263
46.121
1.415.800
293.155
340.219

2016
131.300
366.965
1.285.700
1.314.682
205.468
1.211.572
3
243.059
137.033
551.374
160.355
1.402.395
47.896
14.668

Totaal

7.999.928

7.220.527

Molen De Ooievaar was draaivaardig vanaf juni i.v.m. de restauratie.
Molen Het Prinsenhof heeft lang stil gestaan i.v.m. de afkeuring van de deelbare roeden.

Walter Busch, secretaris
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3.0 Het Financiële Verslag
3.1

INLEIDING

Boekjaar 2017
Boekjaar 2017 is afgesloten met een winst van € 350.507. Dit is conform de prognose die is
afgegeven bij de presentatie in de Algemene Ledenvergadering voor de eventuele aankoop van het
pand Kalverliefde. Het resultaat is mede mogelijk gemaakt door de enorme stijging van het aantal
bezoekers. Meer dan 700.000 mensen hebben de molens bezocht, waarvan bijna 500.000 betalende
bezoekers waren. De overige bezoekers hebben molen De Huisman bezocht, waarvan de entree
gratis is. De winkelomzet van de Huisman steeg hierdoor met 35%.
De entreegelden voor de vereniging zijn in 2017 met € 134.459 toegenomen tot € 791.910, waardoor
de totale baten konden toenemen tot € 1.192.010. Een toename derhalve van € 122.346.
De kosten stegen echter van € 690.604 in 2016 naar € 841.668 in 2017, een stijging van € 150.449 in
totaal. De grootte toename zat in de kosten van de molens. Deze waren € 109.714 hoger dan in het
voorgaande boekjaar. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de restauratie van molen De Ooievaar.
De algemene kosten namen toe met € 13.223 tot € 129.610. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door
de overige advieskosten, zijnde de kosten van de organisatieadviseur. Het bestuur heeft het nodig
geacht om een organisatiebureau om advies te vragen in verband met de enorme toename van
activiteiten en ook de grote hoeveelheid werk die het realiseren van de Wereld van Windmolens met
zich meebrengt. Dit alles vraagt een verdere professionalisering van de vereniging om goed
voorbereid te zijn op de toekomst.
Het resultaat van 2017 wordt voor € 350.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve van de Wereld
van Windmolens, waardoor de totale reserve ultimo 2017 uitkomt op € 1.070.000. Het restant van
het resultaat van € 507 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

In het afgelopen jaar deed zich de kans voor om een pand te kopen op een unieke plek aan de
Kalverringdijk, een Pand om het nieuw Molenmuseum in te vestigen. De vereniging heeft het pand
gekocht voor € 2.200.000, hetgeen geheel met eigen middelen gefinancierd wordt. De oplevering van
het pand Kalverliefde is medio 2019. Het pand zal totaal verbouwd worden om het als museum
geschikt te maken. De verbouwing zal voornamelijk gefinancierd worden uit de opbrengst van de
verkoop van het huidige Molenmuseum. Op het Landje De Haan is de intentie om daar het
moleninformatiecentrum te vestigen, waarna het project Wereld van Windmolens voltooid zal zijn.
Een en ander zal nog wel enkele jaren vergen.

Boekjaren 2018 en 2019.
Voor 2018 wordt een resultaat verwacht van € 457.000. ruim € 107.000 hoger dan in 2017. Dit is
voornamelijk te danken aan de stijging van de totale baten van € 1.192.010 in 2017 naar begroot in
2018 van € 1.305.000. Met name de entreegelden stijgen aanzienlijk vanwege de hogere
entreeprijzen die in 2018 zijn doorgevoerd. De subsidies staan onder druk door het wegvallen van
provinciale subsidie van € 19.000 en door de lagere BRIM-subsidie. Het winstaandeel van de stichting
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WMC stijgt fractioneel. De hogere entreegelden bij de stichting werden grotendeels teniet gedaan
door hogere personeelskosten en een voorziening voor reorganisatiekosten van € 35.000.
De kosten in 2018 nemen met € 65.000 af ten opzichte van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
door de lagere onderhoudskosten van de molens. De personeelskoten zullen toenemen vanwege het
aantrekken van een nieuwe manager . Daarentegen vallen de algemene kosten lager uit doordat
eventuele kosten voor de Wereld van Windmolens gefinancierd worden uit reeds gereserveerde en
nog te ontvangen sponsorgelden.
In 2019 wordt een resultaat begroot van € 443.000, hetgeen ca. € 14.000 lager is dan in 2018.
Ondanks dat de baten met € 82.000 zullen toenemen (voornamelijk door de stijging van het
winstaandeel van de stichting WMC) nemen de kosten met € 96.000 toe. De voornaamste reden
hiervoor is dat de onderhoudskosten voor de molens weer teruggebracht worden op het normale
niveau van ongeveer € 360.000. Ook zullen de koten voor de Wereld van Windmolens van ongeveer
€ 40.000 weer via de resultaten rekening worden opgenomen.
J.J. Hartsuiker, penningmeester
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3.2

BALANS
Balans per 31 december 2017

ACTIVA

31 december 2017

31 december 2016

€

€

Duurzame activa
Land, Molens, Museum
Molenmuseum
Inventaris museum
Inventaris kantoor

39.196
1.874
10.238

39.203
1.056
5.389
51.308

45.648

Te ontvangen en
vooruitbetaalde bedragen
Subsidies
Voorraden
Belastingen/Soc.verzekeringen
Overige vorderingen

56.673
27.509
49.474
225.762

Liquide middelen

36.401
30.487
41.217
139.193
359.418
1.083.035

247.298
1.027.083

1.493.761

1.320.029

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Willem Visserfonds
Wereld van WindMolens

143.882

143.375

56.296
1.070.000

66.580
720.000

Voorziening onderhoud

1.270.178

929.955

38.420

178.842

Kortlopende schulden
Belastingen & Sociale premies
Saldo giften voor Wereld van
Windmolens.
Crediteuren
Overige schulden
Overlopende passiva

2.509
60.000

2.592
60.000

89.018
32.568
1.068

98.152
48.603
1.885
185.163

211.232

1.493.761

1.320.029
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3.3

BATEN- EN LASTENREKENING OVER HET JAAR 2017
Vereniging " De Zaansche Molen " te Koog aan de
Zaan

Winst en rekening over het jaar
2017
werkelijk

2017

€
Subsidies

2016

2017

werkelijk

begroting

€

€

111.137

110.000

657.451

660.000

301.076

230.000

118.344
Entreegelden Molens
791.910
Overige baten
281.756
Baten
1.192.010

1.069.664

1.000.000

Specificaties :

Personeelskosten
Afschrijvingen

138.264

164.000

4.302

4.300

357.221

464.000

74.430

79.300

116.387

89.000

158.454
4.083

Kosten molens
466.935
Kosten museum
82.586
Algemene kosten
129.610
Lasten
841.668

690.604

800.600

350.342

379.060
780

199.400

Rentebaten
165

350.507

600

379.840

200.000
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Winstverdeling
Bestemmingsreserve Wereld van
WindMolens
Toevoeging verenigingskapitaal

€

€
350.000

379.000

507

840

350.507

379.840

Totaal resultaat 2016 resp.2015

3.4

TOELICHTING OP DE BATEN- EN LASTENREKENING 2017

Toelichting baten- en
lastenrekening 2017
Subsidies

2017

begroting

2016
2017

Zaanstad
Brim subsidie

24.084

13.139

16.000

74.281

78.564

75.000

19.979

19.434

19.000

118.344

111.137

110.000

5.166

24.403

45.589

45.851

46.000

84.349

82.770

81.000

112.203

101.897

60.000

11.207

15.034

9.000

23.242

31.121

34.000

281.756

301.076

230.000

Overig

Overige baten
Legaten en giften

-

Huren
Contributies
Winstaandeel Stichting WMC
Entreegelden museum
Overig
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Toelichting baten- en lastenrekening 2017 vervolg
Personeelskosten
Kantoor
Museum

2017

2016

begroting 2017

68.667
89.787

61.141
77.123

65.000
73.000

158.454

138.264

138.000

404.738
54.266
7.931

280.551
69.574
7.096

350.000
85.000
8.000

466.935

357.221

443.000

20.704
16.518
17.879
9.588
10.379
5.6283.123
2.426
2.470
5.127

17.047
20.770
6.473
2.004
9.737
3.965
182
4.973
5.387
3.892

12.000
23.000
3.000
5.000
6.000
12.000
2.500
4.000
4.500

82.586

74.430

72.000

14.652
15.598
46.812
13.600
13.305
2.287
3.900
3.643
5.566
5.822
742
1.435
2.248

17.461
10.970
44.756
8.310
17.179
4.200
3.529
3.357
3.650
493
1.275
1.207

18.000
13.000
20.000
14.000
7.000
4.000
3.900
2.800
2.000
1.700
1.000
500

129.610

116.387

87.900

Kosten Molens
Onderhoud- en restauratiekosten
Exploitatiekosten
Kosten werkplaats

Kosten museum
Tentoonstellingen
Vaste lasten
Onderhoud
Digitalisering
Personeelskosten
Educatie
PR/Marketing
Abonnementen en contributies
Museumcollectie
Overig

Algemene kosten
Windbrief
Bestuurs- en activiteitskosten
Wereld van Windmolens advieskosten
Overige advieskosten
Administratie- en automatiseringskosten
Promotionele kosten
Accountanskosten
Huisvestingskosten
Porti
Contributies/lidmaatschappen
Telefoonkosten
Bankkosten
Overig
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3.5

BEGROTING OVER DE JAREN 2018 EN 2019
Vereniging " De Zaansche Molen " te Koog aan
de Zaan
Begroting voor de
jaren 2018 en 2019
2018

Subsidies
Entreegelden Molens
Overige baten

Begroting

2018
Begroting herzien begroting

€

€

€

110.000

66.000

700.000
240.000

866.000
283.000

Baten

2019

1.050.000

86.000
883.000
328.000
1.215.000
1.297.000

Specificaties :

Personeelskosten
Afschrijvingen
Kosten molens
Kosten museum
Algemene
kosten

164.000

185.000

194.000

4.300
439.000
79.300
89.200

4.000
389.000
84.300
95.600

4.000
449.000
84.300
122.600

775.800

757.900

Lasten

853.900
457.100
274.200
Rentebaten

600
274.800

443.100
100

100

457.200
443.200
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3.6 TOELICHTING BEGROTING
2018,2019
Toelichting begroting 2018 en 2019

Begroting

2018
Begroting

2018
herzien

2019
begroting

Kosten Molens

Onderhoud- en
restauratiekosten
Exploitatiekosten

350.000

300.000

360.000

80.000

80.000

80.000

9.000

9.000

9.000

439.000

389.000

449.000

15.000

21.000

21.000

21.000

17.000

17.000

6.500

6.500

6.500

5.000

9.500

9.500

9.800

10.300

10.300

5.000

5.000

5.000

6.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

79.300

84.300

84.300

Kosten werkplaats

Kosten museum

Tentoonstellingen
Vaste lasten
Onderhoud
Digitalisering
Personeelskosten
Educatie
PR/Marketing
Abonnementen en
contributies
Museumcollectie
Overig

Algemene
kosten
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Windbrief
18.000

18.000

18.000

15.000

15.000

15.000

20.000
-

-

40.000

5.000

5.000

11.000

13.000

13.000

7.000

23.000

10.000

4.600

4.400

4.400

3.900

3.900

3.900

3.400

5.000

5.000

3.000

4.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.300

1.300

1.300

1.000

2.000

2.000

89.200

95.600

122.600

Bestuurs- en activiteitskosten
Wereld van Windmolens
div.kosten
Overige advieskosten
Administratie- en automatiseringskosten
Promotionele kosten
Accountanskosten
Huisvestingskosten
Porti
Contributies/lidmaatschappen
Telefoonkosten
Bankkosten
Overig
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4.0 Verslag van de Technische Advies Commissie
Verslag van de Technische Advies Commissie
Inleiding
Zaken met betrekking tot het onderhoud van onze molens is door het verenigingsbestuur uitbesteed
aan de Technische Advies Commissie (TAC). Hierdoor kan het bestuur zich meer richten op het
leiding geven aan de vereniging en de TAC werkt de onderhoudsprogramma’s en ideeën zelfstandig
en goed doordacht uit. De in de TAC aanwezige bestuursleden zorgen voor een goede koppeling met
het verenigingsbestuur.
Sommige leden van de TAC zijn de commissie al decennia trouw. Dat werkt prettig: men is goed
ingevoerd in onze molens en kan putten uit een ruime ervaring, ieder op zijn eigen gebied. Daardoor
ontstaan geregeld interessante gesprekken en we komen telkens in aanraking met nieuwe
ontwikkelingen waardoor de kennis verdiept.
In 2017 kwam de TAC maandelijks bij elkaar. In de bijeenkomsten wordt niet alleen de
onderhoudstoestand van de molens besproken en restauratieplannen ontwikkeld. Vaak zijn we bezig
met veiligheid in de breedste zin. Uiteenlopend van aanvragen voor gebruiksvergunningen voor de
molens nabij de Zaanse Schans als het inplannen en helpen ontwikkelen van brandweeroefeningen.
Dit jaar werden alle elektrische installaties gekeurd en ieder jaar worden in elk geval alle
brandblusmiddelen en bliksembeveiligingsinstallaties gecontroleerd.
In elke periode zijn er onderwerpen die veel aandacht vragen. Afgelopen jaren was dat steeds de
onderhoudstoestand van De Ooievaar. Het is mooi te kunnen vaststellen dat er behoudens Het Pink
geen onderhoudsachterstand is en we ons meer met regulier onderhoud kunnen bezighouden en
deze processen beter te structureren.
De TAC bestond in 2017 uit Fulco Rol, Jan Lange, Peter Hoveling, Jan Doodeman, Martin Schaap, Sjors
van Leeuwen, Jan ter Wisscha en Matthijs Ero. Vanuit de technische dienst van De Zaansche Molen
was Henk Kroes als adviserend lid bij de vergaderingen. Matthijs Ero fungeerde uit hoofde van zijn
bestuurslidmaatschap technische zaken als voorzitter. Jan ter Wisscha, eveneens bestuurslid, nam
de secretariële- en financiële werkzaamheden waar.
Op de molens was 2017 een jaar waarin veel gebeurde. Op volgorde van verwerving door De
Zaansche Molen, hier de gebeurtenissen per molen over het afgelopen jaar.
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Het Pink

Voor de langere termijn is de TAC bezig met het ontwikkelen van een restauratieplan voor de
Oosterschuur van de molen. Over de uitvoering hiervan is verschillende keren gesproken. De schuur
is als jaren aan het verzakken en als gevolg daarvan zijn er intussen verschillende vervormingen
waargenomen. Een volgende fase zal het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek zijn en het
verder uitwerken van het plan door middel van een bestek en het aanvragen van de benodigde
vergunningen. Wanneer deze zaken in gang gezet zijn, ontstaat tevens de mogelijkheid voor het werk
aan deze schuur een subsidie aan te vragen. Bovendien is er de wens gelijk met dit werk ook het
binnenterrein in zijn oorspronkelijke verschijningsvorm te herstellen door middel van het
terugbrengen van de oorspronkelijke steigers langs het water van de Weelsloot en het terugplaatsen
van een secreet boven het water. Het plan wordt nu ontwikkeld en zal afhankelijk van subsidies en
bijdragen mogelijk in fases worden uitgevoerd.
Het molenvolk van Het Pink bestond uit André Koopal, Kevin Bus, Abel van Loenen, Christiaan Smit
en Peter Bank. Ranko Veuger heeft door zijn verhuizing naar Drenthe minder gelegenheid zich met
de molen bezig te houden. Door de noodzakelijke stilstand van Het Prinsenhof heeft ook Jaïr van den
Broek regelmatig met de molen gedraaid. Abel van Loenen heeft een steeds belangrijkere plek
binnen de ploeg en steekt veel tijd in de molens van de vereniging.
Op initiatief van de molenaars is dit jaar het terrein aan de achterzijde flink opgeknapt. In eerste
instantie wist de maalploeg de oorspronkelijke oeverlijn terug te vinden en plaatste er een schoeiing.
Aannemingsbedrijf F. de Jong uit de Engewormer deed het grondwerk en sloeg de palen voor het
hek. Van de molen zelf controleerde de molenmakerij alle hekwiggen in het wiekenkruis en plaatste
twee nieuwe ramen in de westgevel van de Noorderschuur. Schildersbedrijf Van der Werff uit
Assendelft schilderde enkele gedeeltes van de molen en de Noorderschuur. Dit werk zal volgend jaar
verder worden voltooid en de molenaars deden teerwerk aan de stelling.
Molenpoes Miep kwam dit jaar te overlijden. Zij werd al enige tijd bijgestaan door Floortje die nu
zelfstandig het molencomplex muisvrij moet houden. Zoals alle jaren werkte in de Noorderschuur
zowel de senioren- als de jeugdmodelbouwclub aan hun schaalmodellen van molens. De leiding van
de jeugdafdeling wordt door Kevin Bus en André Koopal vervuld die soms een beroep op Christiaan
Smit deden.
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De Koker

Sinds enige jaren zijn vrijwilligers Simon van der Meer en Ton Leegwater de spil in deze Wormerse
meel- en pelmolen. John van Heijningen kon zich om gezondheidsredenen niet inspannen; een
enkele keer assisteerde oud-molenaar Dick-Jan Braay op de molen.
Dit jaar werd er voor het eerst een serieuze proef ondernomen naar het pellen van gort. In de
afgelopen decennia is het pelwerk gecompleteerd, maar van goed pellen was het nog nooit
gekomen. Op 24 maart was het dan zo ver. De deskundigheid en ervaring kwam uit Friesland. Cees
Nootenboom, molenaar van ’t Lam in Woudsend, pelt regelmatig en dus was hij aanwezig voor
beoordeling van de werking en om de molenaars te instrueren. Op zich slaagde proef, maar er is nog
wel een lijstje met verbeteringen door te voeren.
Op de molen vonden diverse activiteiten plaats. Zo zijn er jaarlijks diverse excursies vanuit de
Poelboerderij naar de molen. Niet zelden wordt dit gecombineerd met het bakken van
pannenkoeken voor de excursiegangers. Op 9 september (monumentenweekend) was de molen ook
geopend en werd er 8 liter beslag in pannenkoeken omgezet. Verder was meel van de molen op de
promotiestand van De Zaansche Molen aanwezig die ook op de braderie in Wormer (24 juni) stond.
Zo wordt de molen, die op een wat afgelegen plek staat, op andere momenten onder de aandacht
gebracht. Tijdens het DoorHetLint-Festival op 30 juni en 1 juli vonden er ook bij De Koker optredens
plaats en is er werk van kunstenaars geëxposeerd.
De Bleeke Dood

Deze kloeke meelmolen op de grens van Koog en Zaandijk draaide dit jaar regelmatig en maalde
daarbij ook verschillende soorten meel. Ook bezochten verschillende schoolklassen de molen. De
onderhoudstoestand is prima waardoor er alleen schilderwerkzaamheden aan de onderbouw van de
molen en het woonhuis zijn uitgevoerd door B. Bommerson Schildersbedrijf uit Assendelft. De molen
ziet er daardoor perfect uit. Gerrit Smit en René Peereboom houden de molen draaiende. Gerrit en
dochter Anita beheren de winkel beneden in de molen.
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Heel bijzonder en vermeldenswaardig is dat Gerrit Smit dit jaar 50 jaar molenaar en huurder was van
De Bleeke Dood met de bijbehorende woning. Dit is in het bijzijn van enkele bestuursleden,
molenvrienden en de familie van Gerrit op passende wijze gevierd.
De Ooievaar

De in 2016 begonnen restauratiewerkzaamheden aan de molen gingen heel 2017 door. Het werk
behelst onder meer het vervangen van de fundering die in 2017 werd voltooid. Dit jaar lag het
zwaartepunt bij de restauratie van het gaande werk, het zo goed mogelijk afstellen van het geheel en
het versterken van het oude molenachtkant.
In januari vond er reparatie aan het stamperblok van het naslag plaats. Dit was zeer ernstig door de
bonte knaagkever aangetast. Gevreesd werd dat het grote eikenhouten blok niet mee te gebruiken
was. Door een creatieve oplossing is aangetast hout uit het blok weggezaagd en vervangen door
nieuw eikenhout waaruit de in het blok geplaatste stamperpotten weer voldoende draagkracht en
steun kunnen halen. De buitenzijde van het blok is nog origineel gebleven.
Heel bijzonder was het verplaatsen van de kantstenen in de molen. Door het schranken van de
molenconstructie werd malen steeds lastiger, een oplossing zou zijn om het geheel ca. 20 cm
oostelijker te plaatsen. Door goed denkwerk en door samenwerking tussen De Zaansche Molen,
hoofdaannemer Molenmakerij Saendijck en IJskes Funderingstechnieken De Coogh werd een idee
ontwikkeld om de stenen met de bijbehorende constructie (ruim 10 ton) op te vijzelen en glijdend
over stalen liggers te verplaatsen. Op 2 februari vond het verschuiven plaats waarna onder de
kantstenen de fundatie kon worden gecompleteerd en een nieuw zogenaamd ‘doodbed’ kon worden
opgemetseld. In 2016 was hiervoor van een steenfabriek uit Heteren een speciaal baksel bakstenen
gekocht welke overeenkomstig zijn aan de originele bakstenen van het doodbed. Eind maart droegen
de stenen hun gewicht af op de nieuwe fundatie.
Hierna moesten ook de persen en de stamperij oostelijker worden opgesteld hetgeen veel gevolgen
heeft voor de afstellingen van het gaande werk. De geleidingen van de stampers (schuringen) zijn
aangepast of vernieuwd. Ook de vuisters zijn opnieuw opgemetseld, nu weer origineel met
IJsselklinkers zoals we deze ook in de fundering aantroffen. Daarna kon de houten molenvloer
worden teruggebracht met gebruikmaking van gesmede nagels en brede grenen planken. Al het
touwwerk werd door molenaar/zeilmaker René Peereboom verzorgd. Hij deed een geslaagde
zoektocht naar speciaal touw dat in de oliemolens werd toegepast. Hoewel nog niet alle gaande
werken in de molen gereed waren, kon er vanaf 22 juni beperkt gedraaid worden met de molen.
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Als één van de weinige molens beschikt De Ooievaar over gemetselde binnenwanden in de
molenschuur en de molen. Een typische eigenschap dat door de eigenaar, de familie Honig, is
aangebracht. Ook deze zijn prachtig hersteld door metselbedrijf Krom en Oud uit Akersloot.
De constructie van het achtkant was ernstig vervormd waardoor ingrijpen noodzakelijk was. Om
voldoende sterkte te krijgen zijn verschillende kruisverbanden hersteld en teruggebracht. Ook zijn er
4 trekstangen aangebracht. Deze zijn zo goed mogelijk uit het zicht weggewerkt. Door alle
vervormingen zijn ook een aantal balken gescheurd. In het achtkant zitten enkele eikenhouten
‘krommers’. Eén is door kunsthars weer tot één geheel gevormd. De Ooievaar is weer voor eeuwen
stabiel.
Bij het graven van een drainage rond de molen stuitte de gravers op een versleten leggersteen (zie
over een legger: De Kat). Deze is nu opgegraven en als opstap bij de noorddeur van de schuur gelegd.
Op 18 december vond er een proefdag plaats. Voor de oplevering van het gaande werk was het
noodzakelijk de molen met al het gaande werk te laten functioneren. Een winderige dag werd
afgewacht. Molenaar Matthijs Ero, geassisteerd door Tim Doeves (die zich ook al eerder met
afstellen bezig had gehouden) en alle medewerkers van de molenmakerij werd alles in bedrijf gesteld
en kleine werkzaamheden gelijk uitgevoerd.
Een laatste onderdeel van de algehele restauratie is het terugbrengen van de turfschuur. Deze
schuur is in het najaar van 1998 gesloopt i.v.m. bouwvalligheid. Na een ingewikkelde
bouwaanvraagprocedure werd nu gesteld dit schuurtje op de opgegraven fundatie te herbouwen.
Ook zal de buitenplee herrijzen aan de noordzijde van de molenschuur.
De dagelijkse leiding van het werk lag vanuit de TAC in handen van Jan Lange, Martin Schaap en
Matthijs Ero. Regelmatig werden er bouwvergaderingen gehouden met vanuit molenmakerij
Saendijck Ron Blonk die zich een enkele maal liet vergezellen door Jan IJskes (funderingstechnieken
de Coogh).
In de Windbrief publiceerde de heer Langereis een interessant artikel over de bewonersgeschiedenis
van de molenschuur in de jaren ‘60 van de vorige eeuw.
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De Kat

De promotionele activiteiten van de familie Kempenaar voor De Kat, wierpen dit jaar hun vruchten
af. Door de toenemende stroom van bezoekers aan de Zaanse Schans kon men op veel bezoekers
rekenen (de molen is de drukst bezochte molen nabij de Schans). Daarnaast was het bedrijf ook
enkele keren op televisie vanwege het prachtige assortiment van 110 verschillende pigmenten. Het
televisieprogramma “Hand van de Meester” besteedde aandacht aan de molen in hun zoektocht
naar de juiste pigmenten voor het vervaardigen van een 17e eeuws schilderij.
In maart zijn er aan de staartconstructie twee nieuwe lange schoren aangebracht. Deze balken zijn
buiten het hart gezaagd waardoor scheuren zoveel mogelijk wordt voorkomen. Enige jaren geleden is
geconstateerd dat enkele buitenraamstukken (draagbalken van de stelling) aan vervanging toe
waren.
Aangezien deze deel uit maken van de draagstructuur van deze stelling en er veel bezoek op loopt,
zijn er dit jaar door aannemer De Waard Bouw uit Amsterdam 4 stuks vervangen. Ook repareerden
zij enkele ramen.
Omdat er in de afgelopen jaren verschillende reparaties hebben plaatsgevonden aan de hardstenen
legger (maalvloer) van het zuiderkoppel is er dit jaar begonnen met de voorbereiding om in 2018
over te gaan tot het plaatsen van een geheel nieuwe legger. Hiervoor zijn afgelopen zomer de eerste
gesprekken gevoerd met Bart Natuursteen uit Zaandijk en Molenmakerij Saendijck hoe een dergelijk
project voor te bereiden en veilig te laten verlopen.
Na en historisch onderzoek naar leggerstenen kwam naar voren dat deze nieuwe steen ca. 65 cm dik
zal worden. De diameter zal 2,46 meter bedragen wat op een gewicht van 9 ton uitkomt. Door Bart
Natuursteen werd uiteindelijk een goede steen gevonden in de steengroeve van Soignies (België).
Hier is de steen uitgezaagd en naar de Hemmes in Zaandam getransporteerd. In de eerste helft van
2018 zal de steen worden geplaatst. De oude leggersteen (ca. 10 cm dik) zal gedeeltelijk op het
molenerf worden bewaard.
Door de intense torsiekrachten op de eikenhouten steenspil en het feit dat we deze spil al vaker
hebben moeten versterken, heeft het er toe geleidt dat we tegelijk met de legger deze spil van ca. 7
meter lengte zullen gaan vervangen.
De molen werd in werking gesteld door de molenaars Piet en Robbert Kempenaar, Mats Faber,
Herman Ossebaar en Simon van der Meer. Verder is er een trouw team van kassa- en
winkelmedewerkers die hen terzijde staan.
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Het Prinsenhof

Vanaf het voorjaar van 2017 was in de molenwereld veel commotie over de geconstateerde
gebreken bij zogenaamde deelbare roeden. Bij deze roeden die vanaf 2007 in tientallen molens over
Nederland zijn toegepast, was er de mogelijkheid deze te verzinken en door middel van
boutverbindingen bij de molen te koppelen hetgeen ook het transport vereenvoudigde. Op
voordracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft De Zaansche Molen in 2008
dergelijke roeden in Het Prinsenhof te laten steken. Dit jaar was de molen dan ook één van de
molens waarvoor de RCE adviseerde hem niet meer te laten draaien, vanwege de ondeugdelijkheid
van de constructie. Toen duidelijk werd dat de RCE alle kosten zou dragen voor het vervangen van de
roeden, heeft De Zaansche Molen direct nieuwe besteld. De nieuwe roeden zijn in november door
Vaags Molentechniek geleverd en zijn in december naar Het Prinsenhof gevaren.
Gevolg was wel dat de molen in 2017 nauwelijks heeft gedraaid. Bewondering is er desalniettemin
voor de maalploeg (bestaande uit Bart Nieuwenhuijs, Rick Bakker, Jaïr van den Broek, Gerrit Volkers,
Tom Smit, Bert Smit, Jan Koops, Cees Lienos en Fred Eerenberg) die trouw het gras maaiden en
werkzaamheden deden die zij anders ook hadden gedaan. Bovendien deden sommige wat extra werk
bij andere molens van de vereniging. Restauratiebedrijf Nieuwenhuijs, die de roeden destijds heeft
gestoken, zal aan het begin van 2018 de nieuwe roeden steken en ophekken. En al stond de molen
stil, een groep van basisschool De Kroosduiker bezocht de molen toch.
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In het interieur van de molen zijn er in de afgelopen eeuwen diverse prenten en krantenartikelen
opgeplakt. Sommige zijn meer dat honderd jaar oud en hebben daarom een historische waarde.
Helaas liep de kwaliteit hard terug en werden sommige beeltenissen steeds onduidelijker. Daarom
ontstond het idee dit te gaan conserveren en, waar nodig, te herstellen. Papierrestauratie uit
Zaandijk (Floor Meijboom en Thea Vorstman) voerde het werk uit. Een verslag hiervan heeft in de
Windbrief gestaan.
In de markante molenhut naast de molen werden in de schoorsteen vier tegels geplaatst. Deze tegels
ontbraken (na de brand van 2008) nog steeds wegens het uitblijven van goede vervangers van de
originele. Via Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt kwamen er vier Bijbelse tegels voor
eeuwige bruikleen. Voorstellingen als Het Laatste Avondmaal en Gebed op de Olijfberg zijn hierin te
herkennen.
Tot slot werd de vereniging ‘via via’ getipt over een nog intact zijnde steen van pelmolen Het Wapen
van Friesland. Van deze pelmolen die van oorsprong in 1761 in Zaandam is gebouwd en in 1907
overgeplaatst naar Barsingerhorn, bestaat alleen nog een onderbouw in de laatstgenoemde plaats.
Niettemin bleek een inwoner aldaar nog te beschikken over een hele pelsteen van deze molen. Dat is
bijzonder omdat deze van zandsteen zijn en daardoor vorstgevoelig.
Nadat Matthijs Ero en Bart Nieuwenhuijs de steen hadden bekeken en geoordeeld dat het inderdaad
een origineel exemplaar betrof, is de steen uit de tuin opgehaald en zal bij Het Prinsenhof in het
pelstenenhok naast de molen worden bewaard.
De Gekroonde Poelenburg

Hier stond het jaar ook in het teken van groot restauratiewerk aan het kruiwerk van de molen. In de
eerste helft van het jaar werd de molen door Martin Schaap en Bob Vink, aangevuld met een team
van maalploegleden, in werking gesteld.
Op 10 juni organiseerde de activiteitencommissie van De Zaansche Molen een zogenaamde
‘Paltrokdag’ waarbij leden van de vereniging gelegenheid hadden deze molen, die anders gesloten is
voor publiek, te bezichtigen. De inschrijving was snel vol en op de dag zelf was het prachtig weer met
voldoende wind om de molen te laten zagen. De mensen werden in groepen verdeeld, kregen uitleg
over paltrokken in het algemeen en over De Gekroonde Poelenburg in het bijzonder. Tijdens de
rondleiding werd de molen even stilgezet waardoor men in de kap kon kijken en het wiekenkruis van
dichtbij kon zien en aanraken.
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De week hierna begon het restauratiebedrijf van Bart Nieuwenhuijs aan het herstel van de kruiinrichting. Hiertoe werd de staartbalk vervangen, de euvering uitgenomen, opnieuw pasgemaakt en
voorzien van enkele nieuwe stukken. Tevens werd de vloer van het zaagselkot en de kotluiken
vervangen en werd de achtergrond vernieuwd. Voor de koning, die veruit het meeste gewicht van de
molen draagt, werd een nieuwe lagering gemaakt door Machinefabriek Holleman B.V. in Zaandam.
Uitgangspunt was de molen zoveel als mogelijk terug te brengen in de originele staat. Daarvoor
werden uitvoerig archieffoto’s bestudeerd. Hieruit bleek o.a. dat het kruirad zich boven de staartbalk
hoort te bevinden i.p.v. eronder. Om het succes hiervan te beoordelen werd in de werkplaats in
Krommenie een proefopstelling gemaakt. Begin 2018 zal het werk worden opgeleverd.
De Huisman

Dit jaar heeft de molen feitelijk alle dagen van het jaar gedraaid waardoor De Huisman de meest
draaide molen van Nederland is. Naast molenaar Sjors van Leeuwen zijn ook Anton de Boer en
Jacintha Mandjes enkele dagen per week op de molen werkzaam waardoor deze het gehele jaar te
bezichtigen is. De expositie over de molen, specerijen en mosterd is nog interessanter gemaakt. Dit
jaar kwam daar o.a. een origineel mosterdpotje van molen De Veldbloem uit Westzaan bij en werd
het interieur aangekleed met een originele gereedschapskist van de molen. Verder is er nu een
originele snuifdoos te bekijken, e.e.a. in afgesloten vitrines opgesteld.
Op 8 oktober zijn er in het kader van ‘Oktober: Zaanse cacaomaand’ cacaodoppen gemalen. Deze
activiteit werd geïnitieerd door het verderop aan de Kalverringdijk gelegen Cacaolab, die op deze dag
in de molen demonstraties cacaoverwerking gaf. De geur was heerlijk.
Aan de molen zelf vonden geen bijzonder werkzaamheden plaatst, wel voorzag de elektricien het
winkelgedeelte van de molen (Pakhuis De Haan) van een betere verwarming. De molen maakte de
meeste omwentelingen van Nederland.
De Zoeker
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Molenaar Ruud Nieuwhof heeft een druk jaar achter de rug. Het werd weer drukker qua bezoekers,
maar ook andere activiteiten gingen onverstoord verder. Op de zondagen werd Ruud in de
zomermaanden geassisteerd door molenaar Rick Bakker.
Bij De Zoeker is het zaak om werkzaamheden aan de molen zoveel mogelijk buiten het zomerseizoen
te doen. Dat lukt vaak, maar is voor bijvoorbeeld schilderwerkzaamheden wel lastig.
Daarom heeft de molen medio oktober enkele weken stilgestaan wegens het uitvoeren van
schilderwerkzaamheden aan de molen. Eerder was schildersbedrijf Van der Werff uit Assendelft al
begonnen met het werk onder de stelling en aan de molenschuur. Als laatst werd ook alles boven de
stelling en het wiekenkruis gedaan. Molenaar Ruud (van huis uit schilder) schilderde zoveel als
mogelijk mee. De weersomstandigheden waren niet ideaal, ook met veel wind, toch werd het werk
serieus uitgevoerd. Het resultaat is er dan ook naar.
Omdat de molen nu staantijd hield werd tegelijkertijd van de kantstenen een steenas vervangen
door de molenmakers van Saendijck. Enkele weken daarvoor hadden zij bij de molen al twee nieuwe
lange schoren bevestigd. In het najaar werden zeven buitenraamstukken van de stelling vervangen.
Deze waren al vaker gerepareerd en nu kon gelijk de stelling opnieuw worden uitgelijnd. Tijdens het
schilderwerk zijn ook enkele kleine herstellingen aan houtwerk uitgevoerd en bevestigde de
molenmakers door Stefan Witteman handgesmede scharnieren op diverse deuren.
Bijzondere gebeurtenis was dat op 1 maart 2017 Ruud Nieuwhof 25 jaar beroepsmolenaar was. Hij
nam de molen in 1992 over van zijn voorganger Piet Kaal die toen al ernstig ziek was. Tijdens een
bijeenkomst in de voor Ruud geliefde molen met enkele bekenden, familie en verschillende
bestuursleden werd hier op passende wijze bij stilgestaan.
Al met al maakt de molen een zeer verzorgde indruk, niet in de laatste plaats veroorzaakt door de
niet aflatende zorg van de molenaar voor het verzorgen van al het teerwerk en terreinonderhoud.
De Bonte Hen

Afgelopen jaar was deze molen in de zomermaanden 7 dagen per week in bedrijf en te bezoeken.
Om dit te bereiken is een poule van diverse molenaars ingeroosterd. Gelukkig wordt de molen op
zaterdag door de jarenlang trouwe maalploeg (bestaande uit Martin Bus, Willem Klut, Ben Thie en
Chris Smit) bemand. Op andere dagen is Fulco Rol hoofdmolenaar, dit jaar veel bijgestaan door
Sander Jordans en op de dinsdagen door Pieter Kaat Kz. en Gerrit Smit. Om het bezoek veilig te laten
verlopen is er voor de molen een gebruiksmelding gedaan en is, zeer terughoudend, een
noodverlichtingsplan ingepast. In de molenschuur werd in een zaadkast een televisiescherm
opgehangen waarop een door Tekst & Uitleg vervaardigd voorlichtingsfilmpje is te zien over de
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werking van de oliemolen. Een dergelijk filmpje is eerder voor De Zoeker gemaakt en deze wijze van
informeren bevalt heel erg goed.
Aan de molen zelf zijn diverse verbeteringen gedaan die er mede voor zorgen dat de molen nu zoveel
draaiend is te beleven. Zo liep een lagering van de wentelas warm. Hiervoor werden nieuwe
zogenaamde ‘schenen’ gemaakt uit speciaal staal. Schenen zijn stalen strippen geplaatst in een
houten as om te voorkomen dat het hout wegslijt.
Aan de dijkzijde stond al vele jaren en slijpsteen opgesteld. Doordat de stalen onderconstructie
minder werd en de slijpsteen oorspronkelijk aan de Zaanzijde stond, heeft Stefan Witteman uit Neck
een nieuwe eikenhouten bok getimmerd en daarop de bestaande slijpsteen geplaatst. Het geheel
staat op een onderheide beun.
Voor de plet in de molen, die het lijnzaad kneusde voordat het onder de stenen gaat, wordt een plan
uitgewerkt deze weer te laten draaien. Uniek exemplaar, want zaadpletterijen bestaan eigenlijk niet
meer. In samenwerking met de bewoners van de naastgelegen koekenschuur is het terrein rond deze
schuur grondig opgeknapt. Verwilderde beplantingen zijn uitgenomen, een gedeelte schoeiing
hersteld en bestrating aangebracht. Ook werd een poortje gemaakt waardoor bezoekers van de
Zaanse Schans niet de tuin in lopen.
Het lijnzaad wordt geleverd door RIGO Verffabriek uit IJmuiden. Door hen wordt de olie teruggekocht
die zij gebruiken in de verf op lijnoliebasis waarin zij gespecialiseerd zijn. Martin Bus werkt
momenteel nog aan voorslagharen (persmatten) waardoor ook deze pers weer in gebruik kan
worden genomen.
De Schoolmeester

Om het ambacht van molenaar-papiermaker te continueren en over te dragen op een jonge
generatie is besloten om Ron Butterman (31) voor drie dagen in de week in dienst te nemen bij
stichting Wind Molen Compagnie. Zo heeft hij, tot aan de pensionering van zijn vader Arie, ruim de
gelegenheid het ambacht te leren en ontstaat de mogelijkheid ruimere openingstijden te gaan
hanteren. Ron is geen onbekende in de molenwereld. Hij werkt al 12 jaar als molenmaker bij
Molenmakersbedijf Kistemaker, is in de molens opgegroeid en zelf woonachtig in een molen die hij in
zijn vrije tijd prachtig restaureerde.
Door deze wijziging in het personeelsbestand lag de papierproductie tamelijk hoog. Er is een ruime
sortering papier vervaardigd in 15 kleuren Zaansch bord in diverse afmetingen.
Ter opluistering van de feestvreugde en als promotie van De Schoolmeester gaf Arie op 21 januari bij
recyclingbedrijf A. de Vries Jbzn. in Zaandam een demonstratie papiermaken. Dit Zaanse recyclingbedrijf vierde op die dag zijn 100-jarig jubileum.
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Het terrein voor de molen werd altijd door de gemeente Zaanstad onderhouden. Bij de vereniging
was de gedachte dat er weinig gemaaid werd en oprukkend groen weinig in toom werd gehouden.
Sinds kort is het echter mogelijk om aan ‘groenadoptie’ te doen. Afgelopen jaar zijn we begonnen
met maaiwerkzaamheden en nu wordt het terrein en talud voor de molen goed kortgehouden
waardoor er een open zicht op het complex mogelijk blijft. Dit komt ook de veiligheid rondom de
molen ten goede.
Net als andere jaren doet molenaar Arie veel onderhoud aan de molen en haar schuren. Dit jaar
werkte ook Ron mee. Zo werd het straatwerk in het werkhuis flink opgehoogd. Aan de zuidzijde werd
o.a. 125 strekkende meter gevel geteerd waarbij ook vrijwilligers Jurgen ten Cate en Bart Butterman
assisteerden. Ook dit jaar werkte Renate Minnebo vrijwillig een dag in de week op de molen.
Op 1 september werd er een huwelijk op de molen voltrokken. Na een rondleiding door de molen,
vond in de pakkamer het officiële gedeelte plaats waarna het echtpaar Luijt zich in gezelschap van
vrienden en familie voor de molen liet fotograferen.
Op de Molendagen (in mei en september) hielpen ook Elly Butterman, Joop Klein, Gerrit Luyting en
Cor Mooij om de molen in zijn geheel in bedrijf te stellen en zo een goede indruk te geven van het
17de eeuwse molenbedrijf.

Het Jonge Schaap

Enkele jaren geleden is er van de molenrij langs de Kalverringdijk een drone-filmpje gemaakt. Deze
beelden werden in 2017 gemonteerd in een komische productie van het VPRO-programma “Zondag
met Lubach” om Nederland bij de pas ingehuldigde president Trump te introduceren: 'America
First, Netherlands Second'. Het filmpje met Het Jonge Schaap op de voorgrond werd in enkele dagen
ruim 50 miljoen keer (!) bekeken. Aan reclame dus geen gebrek.
Op de molen is sinds enkele jaren een onderhoudsploeg die eenvoudig schilder- en teerwerk
uitvoert. Het is fijn te constateren dat dit initiatief er is, daar het werk dat zij uitvoeren goed en
degelijk gebeurt. Het Jonge Schaap is in tegenstelling tot veel van onze andere molens geen
monument, dus is dit vrijwillig uitgevoerde werk erg welkom.
Wederom ging dit jaar veel aandacht naar de krukas. Doordat de as drie maal is gebroken, wordt nu
gestreefd naar een opstelling op de meest historisch verantwoorde wijze. Het idee is dat de as meer
bewegingruimte krijgt en niet te opgesloten zit in moderne lageringen die eerder hebben bijgedragen
aan breuken. Een speciale werkgroep met daarin vertegenwoordiging van de vereniging, de
molenaar, smid en molenmakerij heeft nu voorstellen gedaan die in 2018 zullen worden uitgevoerd.
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De molen is verder keurig onderhouden. Molenaar Tim Doeves heeft in 2017 de zaagvloer perfect
uitgelijnd waardoor de zaagsledes weer gelijkmatig dragen en zo geen onnodige trillingen
veroorzaken die een nadelig effect op het zaagwerk zouden kunnen hebben.
In de weekenden werkten als molenaar Abel Blom en Paul Jonker. De grote vrijwilligersgroep op de
molen maakt zich verdienstelijk als houtzager of kassamedewerker.
De Jonge Dirk

Deze molen was in 2017 weer veelvuldig in bedrijf.
Sinds vorig jaar is Abel van Loenen actief op de molen en hij vaart wekelijks naar de molen. Behalve
draaien teerde Abel ook de vorig jaar nieuw gestoken roeden. Het onderhoud van het omliggende
land en ander voorkomende werkzaamheden werd verzorgd Henk Kroes, Jan Gijs Koppe, Rick Struik
en Bart Stuurman.
Al langere tijd stond een vervanging van de stelling, reparatie van de pannendaken en vervanging van
de bedekking op de platting op het programma. Tegen het einde van het jaar voerde
restauratiebedrijf R. Jonker dit werk uit. Er werd een nieuwe stelling gemaakt zoals deze eens op Het
Indie’s Welvaren aanwezig was. De stellingstutten zijn bij deze gelegenheid vervangen voor schoren
tegen de molenschuur, een verschijningsvorm die de molen ook had toen deze in het Westzijderveld
werd herbouwd. In de platting werd een extra kruioog opgenomen om de molen beter vast te
kunnen zetten. In het westelijk kopschot (in de molenhut) werden een tweetal ramen vervangen en
de detaillering van de aansluitingen verbeterd waardoor een jarenlange lekkage is verholpen.
De Zwaan
Door werking van het hout van de nieuwe bovenas die in 2015 werd gestoken, is de hals van de as
enigszins ovaal geworden. Om deze as beter uit te kunnen vullen is er nu op de windpeluw een keeren weerstijltje gemaakt waardoor deze constructie nu sterker is geworden. Verder werden ook van
deze molen de roeden nog eens geteerd. Evenals De Jonge Dirk draaide deze molen wekelijks en
maalt het water uit een op het landje aanwezige sloot.
Overige molens in de streek
Hoewel het niet direct onze vereniging betreft, wordt er altijd even kort ingegaan op de toestand van
de overige molens en molentjes in de Zaanstreek.
Moleneigenaar J.J. Koeman bestede ook dit jaar veel aandacht aan zijn fraaie paltrokmolen De Held
Jozua. Het onderhoud is goed op peil en de molen draait bij voldoende wind wekelijks. Zorgen zijn er
wel. Door de gewenste verdichting rondom het Station Zaandam wordt de wens voor hoogbouw in
de onmiddellijke nabijheid van de molen steeds nadrukkelijker.
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Met name de zuidkant (Houtveldweg) is in beeld om hoogbouw te plegen. Het behoeft verder geen
betoog dat dit fnuikend is voor het werken met deze molen. De Zaansche Molen wordt betrokken in
de te volgen trajecten en te nemen stappen.
Betreffende oliemolen De Os aan de Kalverringdijk schreef de eigenaar voor de Windbrief over de
uitkomsten van een dendrochronologisch onderzoek (datering van hout). Hiermee is vrijwel zeker dat
de molen in 1635 aanwezig was en daarmee tot de vroegste Zaanse molens behoord. Het hout is
afkomstig uit Zweden. De molenschuur is tussentijds vervangen, het hout hiervoor is in 1783 gekapt.
De Twiskemolen in Landsmeer verloor in oktober 2016 het gehele wiekenkruis en er ontstond veel
schade aan de kap. Toch ging de eigenaar Recreatieschap Twiske-Waterland voortvarend te werk en
werden bestek en tekeningen gemaakt om zo spoedig mogelijk tot een herstel van de beschadigde
molen te komen. Molenmakerij Poland uit Oterleek werd het werk gegund en is eind 2017 al ver
gevorderd met het herstellen van de kap. Verder zijn roeden besteld en is er een nieuwe bovenas
gegoten. Medio 2018 zal de molen weer malen, tot die tijd neemt de elektrische bemaling het werk
over.
Bij zware weersomstandigheden maalde De Neckermolen weer het water uit het Wormer- en
Jisperveld. Op 21 november was de molen in televisieprogramma “Geloof en een Hoop Liefde” van
de EO waar vader Leo en zoon Stefan Witteman vertelden over de molen, het werk en de plek waar
zij leven. Molenaar Leo Witteman, die al zolang op de molen woonde en werkte overleed
onverwachts op 3 december. Een groot gemis, niet alleen voor zijn familie maar ook voor de
molenwereld waarin hij zoveel jaren had gewerkt. In zijn leven heeft hij veel restauratietimmerwerk
verricht waarbij hij vakmanschap gepaard liet gaan met smaak én oog voor detail. Hij werd 79 jaar.
Op 26 mei werd De Woudaap mooi gezet t.g.v. het 25-jarig huwelijk van molenaar Fulco Rol en zijn
vrouw Lydia Rol-Polderman. Verder wordt de molen door het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier goed onderhouden en is een groot herstelwerk aan het wiekenkruis in
voorbereiding.
Het HHNK heeft tevens de Amerikaanse roosmolen De Hercules achter in de Kalverpolder in haar
bezit. De molen draaide helaas weinig, maar verkeerd wel in goede staat.
Bij hennepklopper De Paauw in Nauerna werden op 12 mei de kap en roeden geplaatst. Hiermee
heeft Nauerna naast de enorme vuilstort nu een prachtige molen in haar buurtschap teruggekregen.
Het werk, uitgevoerd door het restauratiebedrijf Nieuwenhuijs, wordt in fases uitgevoerd. Voor de
invulling van het molencomplex werd door het Hemp Collective (een organisatie die zich bezig houdt
met toepassingen van hennep voor o.a. bouwmateriaal en kleding) een brainstormbijeenkomst
gehouden. De Zaansche Molen volgt al deze ontwikkelingen met veel interesse.
Midden op de Zaanse Schans draaide watermolen De Hadel en biksteen- en slijpmolen De Windhond
regelmatig. De Hadel werd geheel geschilderd en geteerd. De molens worden door de eigenaar
Stichting de Zaanse Schans goed onderhouden waarbij Matthijs Ero met De Hadel draait en Ruud
Nieuwhof en Joris Zandbergen met De Windhond.
Nabij De Bonte Hen bevindt zich lattenpikker Het Klaverblad van molenaar R. Pos. De molen draait
veel hetgeen het gehele molenpanorama verlevendigd.
Sopke Vergouw van De Windjager in Oostzaan wacht nog steeds op een gegadigde om zijn molen
over te nemen. Het is niet eenvoudig om hiervoor een geschikte kandidaat te vinden. Voor de
eveneens in Oostzaan gelegen molen De Vlijt (Zorg en Vlijt) gloort weer hoop. Het bestuur van
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Stichting Instandhouding Biksteenmolen De Vlijt organiseerde o.a. een open dag waardoor mensen
op het eilandje van de molen tegenover de Doctor Keijzerstraat konden kijken. De ontvangst was er
gastvrij. Inmiddels lopen er verschillende acties die geld voor een herstel van dit molentje moeten
genereren. In 2017 zijn er voor de fundering een 4-tal 18 meter lange pulspalen aangebracht die
straks de molen weer zullen dragen.
Matthijs Ero
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5.0 Molenmuseum
5.1

MOLENMUSEUM

In de wetenschap dat het huidige Molenmuseum nog tot 2020 zijn functie zal behouden omdat de
villa Kalverliefde dan Pas gereed zal zijn om de functie over te nemen is de organisatie van exposities
in 2017 voortgezet en zat het jaar weer vol met tentoonstellingen en educatieve activiteiten.
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de collectie, zowel wat de registratie betreft als de
technische verbeteringen. Bovendien konden weer veel belangrijke en bijzondere zaken toevoegen.
5.2

DE GEBOUWEN

Het huidige gebouw wordt nog steeds in een goede staat van onderhoud gehouden. We willen
daarmee de verkoopbaarheid ook zo groot mogelijk houden. Met onze technische man en enkele
vrijwilligers hebben we daaraan alle zorg besteed.
5.3

DE COLLECTIE

Er werd hard gewerkt aan het registreren en beschrijven van de objecten in de collectie. Daarnaast is
de toegankelijkheid van de beeldbank sterk verbeterd. In 2017 is er beter zicht gekomen op de stand
van zaken binnen de collectie en zijn er nieuwe noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.
Bovendien zijn er weer veel schilderijen, tekeningen, boeken, foto’s, ansichtkaarten en objecten in de
collectie opgenomen. Veel zaken zijn al in De Windbrief vermeld. Hier een lijst van de
verworvenheden.




Van Martin Schaap kregen we een kasboek van molenmakerij Gorter Wormerveer uit 1873
en vier dozen met glasnegatieven. We kochten een bijzondere tekening van Frans Mars,
voorstellende de het Noordervaldeurspad. Ook kochten we een tekening van Frans Mars uit
1926 met De Grootvorst. En een schilderij van Cees Bolding uit ongeveer 1920 met molen De
Koperslager.
Fulco Rol schonk ons het boekje dat J.H. van de Stadt schreef, ‘E. van de Stadt & Zoonen 1805
– 1930’, over de houthandel die voort kwam uit de houtzaagmolens De Bakker, De Jonge
Beer, De Engel en De Huysman. Ook het bijzondere toverlantaarnplaatje uit 1888 van De
Vergulde Ster, de laatste wagenschotzager in Zaandam, werd door hem geschonken.
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Een in 1985 door B. Sibie vervaardigd schilderij van De Bleeke Dood vanaf de Zaan gezien
rond 1900 kregen we van mevrouw De Rijke. Ook kregen we van een particulier het schilderij
van Frans Mars, dat hij rond 1970 schilderde met De Zoeker, De Kat en De Huisman.
Voor onze collectie kochten we het boek ‘HOZA. van speelgoed naar goed in logistiek’ uit
2016.
Van Gerbrand de Vries kregen we de timmermanskist van zijn overgrootvader Pieter de
Vries. De kist stond jarenlang in De Huisman. De nazaten van Pieter de Vries waren van 1913
tot ongeveer 1950 eigenaar van De Huisman. Pieter was timmerman. Zijn zoon begon een
kistenfabriekje in de molen aan het Blauwepad.
Een seinlamp die in bezit was van Anton Sipman, uit een van de watermolens van het
Geesterambacht boven Alkmaar kregen we van Gerard van Wezel.
Pieter van Nieuwburg gaf ons een boekje van H. Voorn uit 1951 over de geschiedenis van de
Nederlandse papierindustrie. Uit de nalatenschap van mevrouw Wakker-Koopman kregen
we twee schilderijen met molens van Piet Clijnk en maar liefst acht schilderijen met Zaanse
houten huizen van Buschenhenke.
Mevrouw Jeanne van Ammers Douwes schonk ons een prachtig schilderij van Buschenhenke
met molen De Dood. Een mooie aanvulling op de acht schilderijen met Zaanse houten huizen
van Buschenhenke.
We verwierven een schilderij van Frans Mars met molen De Koker, en een schilderij van Jan
Kruyver, voorstellende De Drie Gebroeders (ook bekend als De Poort).
Van Jan ter Wisscha kregen we een heliografie (lichtdruk) van Lalanne, met de titel ‘La Zaan’.
De heer Masker schonk een ordner met zwartwit foto's en ansichtkaarten.
Een bonbonniere met verfmolen De Gekroonde Schoen, een aantal boeken en
krantenknipsels, en een op Zaans Bord gemaakte afbeelding van ’s Lands Welvaren kregen
we van de heer Bart Slooten.
De heer De Haas schonk ons een schilderij van Jan de Boer met de titel ‘Molen’. Voorts
verwierven we drie etsen met Zaanse molens vervaardigd door E. Bejot, W. P. Robins en E.H.
Hubbard, en een litho uit 1897 door J. Pennell.
Van H. Roest kregen we een potloodtekening met Het Klaverblad in Westzaan en een
olieverfpaneeltje van De Hemmes.
Martin Schaap schonk een tekening van Frans Mars met oliemolen De Zeemeeuw en een
complete collectie Zaanse ansichtkaarten van uitgever Schalekamp.
Mevrouw Neijenhuis gaf ons een grootboek van houthandel Donker uit Zaandijk betreffende
de periode 1857 – 1864. Bovendien schonk zij ons een aantal stukken
molenmakersgereedschap, waaronder een snik.
Mevrouw M. van der Schee-Muis verblijdde ons met een Facturen en correspondentieboek
van meelmolen de Haan in Koog aan de Zaan.
Mevrouw Schee-Muis is de achterkleindochter van moleneigenaar Jan Muijs.
Jan ter Wisscha schonk een ets van Het Prinsenhof, gemaakt door Willem Jansen en
afgedrukt door J. Slavenburg.
M. Schaap bracht drie boeken over diesel- en scheepmotoren, en een ets van Dingeman Korf
met de voorstelling van een Zaans huis.
Een facsimile uitgave van het Groot Volkomen Molenboek en enkele foto’s kregen we van D.
de Boer.
Voor de collectie verkregen we het boekje Chris Krijt, loodgieter.
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5.4

Voorts kregen we van P. Moester een aantal boeken, prenten en plattegronden.
Mevrouw G. van Bergen-De Koning schonk ons een bouwtekening van een molenmodel.
C.H. Bootsman gaf twee foto’s van De Grootvorst.
Mevrouw E. van Alfen schonk ons het boekje Historisch overzicht van de Zaansche Molen uit
1935.
Mevrouw Vink-Sluis schonk een prachtige tekening van Frans Mars, met mogelijk
papiermolen De Schoolmeester in de achtergrond.
De heer W. Visser gaf een tekening van Frans Mars met een voorstelling van de
Noordervaldeursloot.
De heer A. Noomen bracht diverse boekjes. De Zaansche Molen dankt iedereen voor de soms
bijzondere schenkingen voor onze collectie.
Mevrouw Jeanne van Ammers Douwes schonk ons een prachtig schilderij van Buschenhenke
met molen De Dood. Eerder kregen we al acht schilderijen met Zaanse houten huizen van
Buschenhenke.
We verwierven een schilderij van Frans Mars met molen De Koker, en een schilderij van Jan
Kruyver, voorstellende De Drie Gebroeders (ook bekend als De Poort).
Van Jan ter Wisscha kregen we een heliografie (lichtdruk) van Lalanne, met de titel ‘La Zaan’.
De heer Masker schonk een ordner met zwartwit foto's en ansichtkaarten.
Een bonbonniere met verfmolen De Gekroonde Schoen, een aantal boeken en
krantenknipsels, en een op Zaans Bord gemaakte afbeelding van Lands Welvaren kregen we
van de heer Slooten.
De heer De Haas schonk ons een schilderij van Jan de Boer met de titel ‘Molen’. Voorts
verwierven we drie etsen met Zaanse molens vervaardigd door E. Bejot, W. P. Robins en E.H.
Hubbard, en een litho uit 1897 door J. Pennell.
Van H. Roest kregen we een potloodtekening met Het Klaverblad in Westzaan en een
olieverfpaneeltje van De Hemmes.
Martin Schaap schonk een tekening van Frans Mars met oliemolen De Zeemeeuw en een
complete collectie Zaanse ansichtkaarten van uitgever Schalekamp.
Mevrouw Neijenhuis gaf ons het grootboek 1857-1864 van houthandel Donker uit Zaandijk
betreffende de periode 1857 – 1864.
Schenking door dhr. T. Veen.
Apart vermelden we een bijzondere schenking met werk van A.J.D. Veen. Deze in Koog aan
de Zaan geboren fotograaf en graficus legde een grote verzameling foto’s aan. Hij was vanaf
de oprichting lid van Vereniging de Zaansche Molen. In 1945 maakte de heer Veen een aantal
linoleumsneden naar zijn eigen foto’s voor een boekje dat werd uitgegeven door Wakker’s
Verfindustrie in Wormerveer. Zijn zoon T. Veen schonk onlangs aan De Zaansche Molen 32
foto’s, 6 tekeningen en 15 linosneden en litho’s.
EXPOSITIES, ACTIVITEITEN

Het tentoonstellingsjaar 2017 stond voor een belangrijk deel in het teken van de fotografie. Onder de
noemer ‘Voor het oog van de camera’ organiseerden we drie exposities: “Windmill Wednesday”,
“Tijdloos” en “De Ontmoeting”. Iedere tentoonstelling belichtte een ander aspect van de Zaanse
molens en hun geschiedenis. Het jaar eindigde met een nieuwe tentoonstelling van onze
huiskunstenaar Jan Groenhart. Ook met zijn nieuwste werk wist hij een breed publiek te bereiken.
Vrijmetselaarsloge Anna Paulowna
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Het jaar begon op 7 januari met een bijzondere tentoonstelling over de Vrijmetselarij in de
Zaanstreek, samengesteld in samenwerking met Dick Kerssens, historicus en vrijmetselaar. Belicht
werd onder meer de relatie tussen Zaanse vrijmetselaars en de molens.
Zo waren bekende namen uit de Zaanse molengeschiedenis zoals Jacob Jz Kool (één van de
oprichters van de Loge), Evert Smit en Jacob Middelhoven vrijmetselaars.
De tentoonstelling werd georganiseerd ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Loge Anna
Paulowna te Zaandam en de 80e geboortedag van Dick Kerssens, publicist en beeldend kunstenaar
die bovendien 35 jaar lid is van de Loge Anna Paulowna.
In tekeningen, schilderijen en objecten (waarvan er sommigen waren vervaardigd door Dick Kerssens
zelf) werd een historisch beeld gegeven van de vrijmetselaars in de Zaanstreek. De opening van de
tentoonstelling kreeg extra cachet door de aanwezigheid van de Grootmeester van het Ordebestuur
en door het optreden van het Noord-Hollands Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Sergé Latychev.
Windmill Wednesday
Vanaf 19 maart was de tentoonstelling “Windmill Wednesday”te zien. Dit naar aanleiding van het
gelijknamige project dat De Zaansche Molen in samenwerking met de Zaanse Schans in 2016
organiseerde. Iedere maand werd er een fotowedstrijd met een bepaald thema uitgeschreven waar
vele fotografen aan mee deden. En iedere maand werd er een winnaar uitgeroepen. Uit de vele
prachtige foto’s werd een selectie gemaakt voor de tentoonstelling. En ook nu was er een prijs te
winnen. Het publiek kon een favoriete foto kiezen en op de laatste dag van de tentoonstelling, op
zondag 7 mei, werd bekend gemaakt welke foto de winnaar is. En die winnaar ging op een
nagelnieuwe fiets naar huis. Want dat was de prijs. Alle aanwezige fotografen mochten bovendien op
de laatste dag hun foto’s uit de tentoonstelling mee nemen.
Tijdloos

Van 20 mei tot en met 17 september was de tentoonstelling “Tijdloos” te zien.
Bij de foto: Vijf molenliefhebbers fotograferen een molen. Van links naar rechts Engel Braun, Klaas
Knaap, Jo Voorn, een onbekende en (waarschijnlijk) Klaas Tanger. Deze verzamelaars en molenaars
staan hier in 1950 paraat om het insteken van een roed van Het Prinsenhof vast te leggen.
In de collectie van De Zaansche Molen bevinden zich vele duizenden historische foto’s en tientallen
films. Het spreekt voor zich dat de Zaanse molens een hoofdrol spelen. Vanaf het begin van de
fotografie werden de molens en het molenbedrijf op de gevoelige plaat vastgelegd. Bekende Zaanse
fotografen van vroeger zijn bijvoorbeeld Jan Hondius, Freek Engel, Jan Breebaard en Pieter
Nieuwstad. Zelden nog te zien geweest zijn de foto’s van A.J.D. Veen. En dan zijn er nog de vele
onbekend gebleven makers die er met de camera op uit trokken.
Sommige foto’s in de tentoonstelling zijn bekend, anderen waren decennia lang verborgen, en
enkelen zijn zelfs nog nooit te zien geweest. Maar alle foto’s zijn iconisch en daarom tijdloos.
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Een foto die vandaag wordt genomen, kan morgen tijdloos zijn. Daarom nodigden we bezoekers uit
om met molen De Kat als achtergrond, een selfie te maken.

En om het historische karakter van “Tijdloos” te onderstrepen konden bezoekers een kijkje nemen in
een heuse camera obscura, waar men oog in oog kwam te staan met een Zaans echtpaar uit een ver
verleden. Vóór de uitvinding van de fotocamera was de camera obscura (letterlijk: de donkere
kamer) een andere manier om beelden uit de werkelijkheid vast te leggen.
Ontmoeting.
Deze expositie duurde van 30 september (Zaanse Molendag) tot en met 3 december.
Het werd een serie ontmoetingen tussen vroeger en nu, tussen de voorbije en de huidige wereld,
opnieuw met bijzondere foto’s. In series foto’s kon de bezoeker zien hoe molens moesten
verdwijnen vanwege nieuw te bouwen fabrieken en woonwijken, en hoe sommige van die molens
weer op een andere plek werden opgebouwd. Soms werden molens letterlijk opgeslokt door een
fabriek, zoals in het geval van molen De Hondeman.

Molen De Gekroonde Poelenburg uit Zaandam moest wijken voor een nagelnieuwe school in een
nagelnieuwe woonwijk.
Een andere soort ontmoeting is die van molen De Ooievaar en de Duyvisfabriek. Hier ontmoet de 17e
eeuw de 21e eeuw. De hele Zaanstreek is vol van dit soort ontmoetingen. Sommigen zijn wel bekend,
anderen zijn letterlijk uit het zicht verdwenen.
Jan Groenhart
Het jaar 2017 werd afgesloten met een tentoonstelling met recente schilderijen van Jan Groenhart.
Al enkele decennia toont Groenhart zijn schilderijen in het Molenmuseum. Aanvankelijk waren het
realistische aquarellen waarin het Zaanse en Noord-Hollandse landschap met hoge wolkenluchten en
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lage boerderijen de hoofdrollen speelden. Sinds een aantal jaren is Groenhart abstracter gaan
werken.
De grote vormen en zonnige kleuren geven de werken een vrijer karakter, dat door veel
bewonderaars van zijn werken hogelijk wordt gewaardeerd. Ook deze keer werd de tentoonstelling
door veel mensen bezocht.
5.5

EDUCATIEVE PROGRAMMA’S

Voor scholen en groepen werd in het Molenmuseum een aantal leuke educatieve programma’s
georganiseerd. Kinderen konden meedoen aan zes activiteiten: “In de olie”, “Pluis de Molenmuis”,
“Meel op de Billen”, “Van dik hout zaagt men planken”, “De meester schrijft nog op papier” en
“Molen voor-proef je”.
Met deze zes vaste programma onderdelen bieden we als Molenmuseum een doorlopende leerling.
Dit betekent dat we alle leerlingen van het basisonderwijs kunnen bereiken.

In maart en april vond het educatieve project “molenmakers gevraagd plaats, zoals te doen
gebruikelijk in Het Pink en het Molenmuseum. De kinderen van het basisonderwijs maakten kennis
met het vak molenmaker. Ze moesten daarvoor omgaan met diverse soorten hout en de
verbindingen die je er mee kunt maken. Speciaal voor het project werd de film “”Molenmakers
gevraagd gemaakt met als presentatrice Mylene de Gouberville. De film werd gesponsord door
Rotary De Zaan Zaandijk. Meer dan duizend kinderen deden mee aan dit project.
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5.6

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

Rondleiders en educatiemedewerkers
Jur Beumkes, voorzitter
Marjan Aten
Rita van der Wiel
Thea Schrekker
Carla ter Wisscha (reserve)

Janna Herman
Ursulien van Berge
Cor Klomp
Peter van Galen

Gerard van Leeuwen
Adri Ligthart
Jos Pranger
Sharda van Berge

Gerro Riepma
Jan Jonker
André de Vries
Joyce Karstens

Baliemedewerkers Molenmuseum
Ria Busch
Tilly Wolff
Anneke Schoonderwoerd

Cor Klomp
Hein Joon
Paul van den Berg

Adrie Bakker
Gert Jan Nieland
Natasja Kruithof
Angela Been
Wibo Woudt (bezettingschema’s)

Emmy Bootsman
Joop Koopman
Thea Schrekker

Jacintha Mandjes
Jan Jonker
Resi Veenman

Promotieteam
Atie Reurts
Joke Jetses
Els Neeft

Jeltje Siebeling
Marjan Aten
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6.0 Activiteitenwerkgroep
6.1

VERSLAG OVER 2017

Sinds 2017 heeft onze vereniging weer een activiteiten werkgroep. De werkgroep die bestaat uit
Jantine Braun, Fred Eerenberg, Nadia Kreuger, Rick Bakker en ondergetekende. Wij hadden het idee
opgevat om bij elkaar te komen en iets te organiseren speciaal voor onze “minder actieve” leden.
Veel leden zijn maalploeglid of komen regelmatig op een molen om te helpen en kennen onze
molens door en door, maar onze vereniging bestaat ook uit niet-actieve leden die onze vereniging
alleen steunen. Zij komen dus niet regelmatig op een van onze molens, bijvoorbeeld omdat zij niet in
de buurt wonen en daarom niet altijd in de gelegenheid zijn om een molen te bezoeken. In het
verleden waren Jantine en ikzelf al eens betrokken bij het organiseren van activiteiten binnen onze
vereniging. Er was een tijd dat we met 4 touringcars door het land trokken om bij andere
molenverenigingen op bezoek te gaan. Dit was een beetje in de vergetelheid geraakt omdat we
dachten dat dit niet meer van deze tijd was. Het leek ons daarom leuk om weer eens wat eigentijds
te organiseren en dan beginnen we bij onze eigen molens. Elk lid kan onze molens gratis bezoeken
maar dan zie meestal niet meer dan een willekeurige bezoeker. Daarom willen wij onze leden meer
laten zien. Bijvoorbeeld een kijkje in de kap van een molen of hoe je een zeil voorlegt.
Ook wilden we de sfeer op de molen laten proeven en dat kan je toch het beste doen met een hapje
en een drankje.
Tijden zijn veranderd; we hebben als vereniging wat meer te besteden en we hebben het bestuur
gevraagd of er ruimte is om buiten een eigen bijdrage ook een klein gedeelte van de contributie te
reserveren voor het organiseren van activiteiten. Het bestuur was het daarmee eens en denkt ook
dat we meer mensen kunnen interesseren om lid te worden van onze mooie vereniging door ze mee
te nemen naar onze molens. Dus van een ‘kijk eens en steun’ naar een ‘steun ons en doe mee’vereniging te evolueren.
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Dit idee heeft geresulteerd in een top activiteit naar een van onze mooiste molens: De Gekroonde
Poelenburg. Een paltrokmolen waar er nog maar weinig van zijn en die niet heel toegankelijk is voor
bezoek. Het is een open molen waar praktisch in de buitenlucht gewerkt wordt. De werkgroep heeft
er voor gezorgd dat deze molen eens van dichtbij bekeken kon worden. Ingeleid door
verhalenverteller Sjors van Leeuwen die de geschiedenis en werking van de molen heeft uitgelegd.
Wij vonden bij een mooi verhaal ook wat lekkers geserveerd moest worden. Ook hebben wij veel
leden die niet in de regio komen. daar past vers gerookte makreel zeer goed bij, verzorgd door
Maarten de Wit. De mooie zomerdag, de leuke boottocht en de muziek van Jeff Spivey hielpen ook
erg mee om van deze dag een succes te maken. Gezien de reacties van de leden zijn wij overtuigd dat
we hiermee verder moeten gaan.
Het komende jaar zijn weer van plan een aantal leuke activiteiten te organiseren. Als dit verslag
geschreven is heeft er zelfs alweer een activiteit plaats gevonden waarvan ik mag verklappen dat
deze wederom een succes was.
Om een volgende activiteit niet te missen kunt u zich aanmelden bij activiteiten@zaanschemolen.nl
zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de komende activiteiten. Ook kunt u hier aangeven wat
u nu eens leuk lijkt om als activiteit georganiseerd te zien. Als u bezit over een organisatietalent met
een hart voor molens kunt u zich natuurlijk ook aansluiten bij de werkgroep.
Wat mij betreft hoop ik u allen eens te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten die wij met veel
plezier voor u organiseren.
Tot dan!
Namens de werkgroep, Dennis Dirkzwager
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