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ontstaann tot 1 juli, zouden door Wastora worden betaald. Een uitzondering werd
gemaaktt voor de schuld die AZ '67 had bij de gemeente en het Alkmaarse
verzekeringsbedrijff 't Hooge Huys. In ruil voor het geld dat AZ '67 nodig had voor de
exploitatiee werden de spelers overgedragen aan de NV. De gemeente moest haar
vorderingenn op de club uitstellen tot 1 juli en de vermakelijkheidsbelasting verrekenen
viaa een rekening-courant. Bovendien moest er een commissie worden ingesteld die
medioo mei moest rapporteren over de vraag of betaald voetbal in Alkmaar haalbaar
wass en zo ja, in welke vorm. Mocht er geen goed plan op tafel komen, dan zouden de
spelerss worden verkocht en Wastora schadeloos worden gesteld.
Dee voorstellen van Klaas Molenaar werden met instemming ontvangen.
Niemandd van de aanwezige bestuursleden maakte er bezwaar tegen dat de club werd
overgenomenn door de gebroeders Molenaar en dat zij hun zetel ter beschikking
moestenn stellen. Alle bestuursleden betuigden hun instemming met het reddingsplan
vann Klaas en Cees Molenaar.98 Wat bewoog de broers om deze stap te zetten, die
verstrekkendee gevolgen zou hebben voor zowel AZ '67, Alkmaar en hun bedrijf
Wastora?? Alvorens in te gaan op die vraag zullen we ons nader verdiepen in de beide
broers. .
g.g. Klaas en Cees Molenaar
Klaass en Cees Molenaar groeiden op in de Zaanstreek in een gezin van tien kinderen.
Klaass werd geboren in 1921 en Cees kwam als jongste van het gezin ter wereld in
1928.. Vader Molenaar was visser en werkte zich onder meer op tot visgroothandelaar.
Tochh kende het gezin voor de Tweede Wereldoorlog ook armoede." At op dertienjarige
leeftijdd verliet Klaas de school om te gaan werken. Eerst werkte hij op een scheepswerf,
maarr in de oorlogsjaren kwam zijn zakelijk instinct tot uiting. In de jaren van
brandstofschaarstee deed hij goede zaken door uit de Zaan kolen te vissen die
kolenschepenn tijdens het bevoorraden van de fabrieken bij het lossen verloren. Dat
leverdee hem een behoorlijk inkomen op. Na de bevrijding bleek dat hij een begenadigd
verkoperr was toen hij met ansichtkaarten ventte waarvan de opbrengst bestemd was
voorr de slachtoffers van het oorlogsdrama van Putten. Daarbij leerde Klaas zijn kracht
kennen:: het met overtuiging aan de man brengen van goederen. Broer Cees beschikte
daarentegenn over uitstekende kwaliteiten als inkoper en juist die combinatie bleek de
grondslagg te zijn voor de opbouw van een succesvolle zakencarrière in de jaren na de
oorlog. .
Inn die jaren was er veel behoefte aan gebruiksartikelen die het leven konden
veraangenamen.. Dat waren vooral artikelen met snoer en stekker: wasmachines,
stofzuigerss en strijkijzers. Deze artikelen waren schaars en dus duur. Behalve dat zij
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