Klaas en Cees Molenaar
Koog aan de Zaan 1921 - Heiloo 1996 Koog aan de Zaan 1928 - Houston 1979
Klaas en Cees en Molenaar begonnen in juli 1948 in Zaandijk (later Koog en Amsterdam) de
handelsonderneming ‘Electro Zaan’. Deze werd snel succesvol dankzij de verkoop met een marge van
slechts enkele guldens van circa twee miljoen goedkope Bico wasmachines en later honderdduizend
Zanussi koelkasten.

In 1953 namen de gebroeders Molenaar een winkel aan de Zaandamse Westzijde over, waarin zij de detailhandel
‘Wastora’ (een afkorting van ‘wasmachines, stofzuigers, radio’s’) begonnen. Deze werd meermalen uitgebreid en
trok dankzij de lage prijzen klanten uit de zeer wijde omgeving. In 1973 werd de Molenaar Holding gesticht, die
mede actief werd met de import van onder meer elektronische apparatuur en schoenen. Wastora werd tot het
begin van de jaren ’90 nog uitgebreid met nieuwe vestigingen, maar in 1992 volgde de verkoop van de keten aan
It’s. De winkel aan de Westzijde brandde een jaar later af.

AZ'67
Klaas en Cees Molenaar gingen ook de geschiedenis in als geldschieters van de voetbalclub AZ’67. Deze
fusieclub van Alkmaar ’54 en FC Zaanstreek (de in 1955 opgerichte betaalde afdeling van de Kooger Football
Club, KFC). Toen deze 1956 in financiële moeilijkheden kwam, fourneerde Klaas Molenaar (aanvoerder van FC
Zaanstreek) één miljoen gulden. In 1967 fuseerde FC Zaanstreek met Alkmaar ’54 tot AZ’67. In 1972 redden de
gebroeders Molenaar deze club van een financiële ondergang. Zij sponsorden AZ met 200.000 gulden, onder
voorwaarde dat zij volledige zeggenschap over de club kregen.

Successen
AZ werd daarna bestuurd als ware het een onderdeel van Wastora. De investeringen werden in 1981 beloond: AZ
werd landskampioen, won de KNVB-beker en bereikte de finale van het UEFA-Cup Toernooi (verlies tegen
Ipswich Town). Toen de gebroeders Molenaar de club verlieten, kwam (voorlopig) een einde aan de successen;
AZ degradeerde in 1988.

