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OOK HET ZAANS MUSEUM WORDT HERINGERICHT

'Met een blinddoek kon ik achter op de fiets rijdend langs de Zaan vertellen waar we
waren .... En thuis op de ontbijttafel stond van alles wat gemaakt werd in de Zaanstreek.
En er waren altijd de Verkade koekjes.'

Na het Rijksmuseum en het Stedelijk museum kon het Zaans Museum (ZM) niet achter-
blijven: er wordt hard gewerkt aan een nieuwe museumpresentatie en bovenstaande
citaten vormen nog altijd onze inspiratiebron. Natuurlijk is het dezel fde collectie maar
door het succes van het Verkade Paviljoen hebben we gezien dat de bezoekers meer
willen. Beleving, zintuigen prikkelen en spelen met het publiek, dat is wat er moet
gebeuren. We hebben geen werkende machines, maar maken een Zaans spektakel
waarmee de presentatie tot leven komt. De molens, de fabrieken, het harde werken,
dat is wat de bezoeker zal gaan voelen. Geen games, maar wel samen spelen met de
vele draaiende molentjes. Het wordt een presentatie van Zaans industrieel erfgoed
om trots op te zijn.

Daarnaast presenteren we in een museale setting portretten van Zaankanters, die'
lange tijd in het depot hebben gehangen. Enkelen zijn gerestaureerd en tonen de
rijkdom van de collectie van het Zaans Museum. Bekende Zaanse families komen
'aan het woord' zoals de familie Van Gelder, De Lange en Bom. Ook ondernemers,
bestuurders en het onderwerp 'geest over geld' komen ter sprake. De tekst 'Ze houden
van werken, zijn spaarzaam, ijverig, nemen geen blad voor de mond en hebben een
groot rechtvaardigheidsgevoel' van Petrus Opmeer uit 1625 blijkt voor de twintigste-
eeuwse Zaankanter nog steeds va n toepassi ng te zijn'

De indrukwekkende Verhalentafel geeft gelegenheid om elkaar te ontmoeten, de
database met alle objecten uit de gehele Zaans Museum collectie en on-line informatie
te raadplegen. Er worden daar ook films vertoond. Bovendien worden er speciale
actuele onderwerpen uitgel icht. Als eerste is dat het project Monumenten Spreken.

Beslist verrassend wordt de presentatie over de tentoonstelling Zaanlandsche Oud-
heden en Merkwaard igheden uit 1874 die in de Burcht in Zaandam plaats vond. Die ten-
toonstelling is gebruikt als inspiratie voor 'een museum in een museum', Wij maken
een remake van die beroemde tentoonstelling. In deze vorm presenteren we de ZOV
collectie in al zijn glorie. De foto's uit de catalogus gaven ons heel veel informatie over
de wijze waarop die toen werd gepresenteerd. Dat maken wij na, maar dan met een
hedendaagse touch.

Herinrichting kost veelgeld. In deze moeilijke tijd hebben gelukkig veel geldsch ieters
laten zien dat zij in ons geloofden en zij zullen tevreden zijn: het ZM maakt het waar.
Het kan niet anders dan dat de vele Zaankanters, die ons ZM kenden in zijn oude vorm,
verrast zullen zijn over die prachtige Zaanse collectie, gepresenteerd op een wijze die
nog decennia de tand des tijds zal kunnen doorstaan. Komt dat zien!

Pokelien Reneteens. directrice Zaans Museum.
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RECTIFICATIE
In her artikel 'De sterfdag van Jan Bonekarnp' in Zaans
Erfgoed 48, p. 8-11 staat, dat politieman Jan van der Schaaf
lid was van de SS en de NSB.Van der Schaafwerd na de
oorlog weliswaar gestraft wegens collaboratie, maar hij is
geen lid geweest van een nazistische organisatie>
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