Jaarverslag 2020 – een ‘nieuw normaal’
Voor de stichting Korenmolen De Vriendschap is 2020 een jaar geworden dat vooraf
nooit bedacht had kunnen worden. Maar dat geldt voor velen in Nederland. De
coronacrisis hield vanaf februari het land in zijn greep, om die greep vervolgens het hele
jaar niet meer los te laten.
Alsof het een voorbode voor slechte tijdingen was, begon het molenjaar met een
verwoestende brand in molen Ceres in Bovenkarspel. Het benadrukte maar weer eens
hoe gevaarlijk vuurwerk voor een molen kan zijn.
Zoals gezegd was 2020 een bijzonder jaar, en dan zeker ook voor de molen. Nog nooit
was het zo druk en hectisch in de molen. Door de corona ging Nederland vanaf half
maart in een ‘intelligente lockdown’, waardoor het gewone leven zo goed als stil kwam
te liggen. Winkels gingen grotendeels dicht, maar de molen bleef de eerste weken open
omdat er een waanzinnige vraag naar meel bleek in Nederland. Supermarkten werden
geplunderd en ook bij de molen bleek het meel niet aan te slepen. Via een speciaal
ingerichte toonbank werden mensen geholpen, de rij stond op die zaterdagen tot aan
buurmolen d’Eendragt. Eind maart was het echter ook voor de vrijwilligers niet meer
verantwoord door te gaan en werd besloten de molen te sluiten, voor zeker een maand.
Meelverkoop werd echter gedaan via al bestaande en nieuwe verkooppunten, waardoor
de afzet op goed niveau bleef. Jan Hop bleek daarbij een goede chauffeur. Helaas kreeg
onze winkelvrijwilligster Carla corona, zij is er erg ziek van geweest.
Op molengebied is er in 2020 weer veel gebeurd. In technische zin werd de draagbalk
onder het westkoppel (de maalstenen) versterkt met epoxy, is er een nieuw schijfloop
gemaakt door Ad voor het noordkoppel, werd er verder gewerkt aan de nieuwe loper
voor het noordkoppel, werden diverse delen in de molen behandeld tegen de bonte
knaagkever, werd de vangbalk opnieuw afgesteld, kreeg de staartbalk nieuwe kikkers,
heeft Jelle de graansilo’s van binnen opnieuw bekleed met plaatmateriaal, kreeg ook het
westkoppel na jaren weer een nieuw schijfloop en werd er gebild aan de stenen.
In publicitaire zin mochten de vrijwilligers van de molen ook niet klagen. Er was aandacht
in de Volkskrant voor Wouter vanwege allerlei koppelingen van het woord Vriendschap.

Suzanne haalde Radio 1 samen met de voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen
Nico Salm en werd geïnterviewd in het kader van 50 jaar Gilde van Vrijwillige Molenaars.
In de vrijwilligersploeg namen we afscheid van Robert, die in Frankrijk ging wonen. Elmer
kwam erbij. Suzanne haalde een voldoende voor haar cursus bij het Ambachtelijk
Korenmolenaarsgilde. En er wordt een offerte gemaakt voor een stofafzuiginstallatie in
de molen door de firma Lutec uit Veenendaal.
De molenwinkel opende op 20 juni weer de deuren. De molen zelf bleef verder gesloten
voor bezoek, met uitzondering van Open Monumentendag, toen was er ruimte voor
kleine rondleidingen. Molendag en Midwintermalen gingen voor het eerst niet door
vanwege de crisis.
December stond in het teken van tal van bestellingen. Het grote succes van de
kerstpakketten met Weesper producten van Pronk zorgde voor een enorm drukke
maand. Het einde van de maand bracht gelukkig ook een ander soort rust: door de
corona was voor het eerst het afsteken van vuurwerk verboden, waardoor de molenaars
een prima jaarwisseling beleefde.
Hoewel de coronamaatregelen voor velen het jaar 2020 tot een heel zware periode
maakte, was het voor De Vriendschap letterlijk en figuurlijk ‘koren op de molen’. Maar
toch hopen we dat 2021 een keerpunt zal brengen in de coronacrisis en dat daarmee tal
van evenementen weer doorgang kunnen vinden en het ‘oude-normaal’ weer terug kan
keren.
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