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HOLLAND AAN DE ZAAN

Toen ik begin dit jaar aantrad als directeur in het Zaans Museum dacht ik natuurlijk
allereerst na over waar het museum voor staat en voor wie het relevant is. Eenbelangrijk
vertrekpunt was het bezoekmotiefvan toeristen in verleden en heden. Van Claude
Monet die het landschap vastlegde tot de talloze toeristen die met hun smarrphones
hetzelfde doen. Allemaal bewonderaars van wat ik Holland aan de Zaan noem.
Holland is zeventiende-eeuws oneindig laagland vol molens en fabrieken onder
fameuze Hollandse luchten. En Holland is land uit water, noeste arbeid, innovatie,
koopmansgeest en recht voor z'n raap. De ziel van dat Holland ligt aan de Zaan. Zoals
de Zaanse Schans het ultieme beeld van Holland toont, zo vind je die typisch Hollandse
no-nonsens mentaliteit terug in de inborst van de Zaankanters. Hun verhaal, cultuur
en geschiedenis staan centraal in het Zaans Museum. En daarmee het verhaal achter
het Hollandse imago. In het Zaans Museum ontmoet je de Zaankanter, zijn leven en
werken, zijn innovaties en industrieel erfgoed. En in het hart van het museum ga je zelf
aan de slag in zo'n typisch Zaanse fabriek; de interactieve chocoladekoekjesfabriek van
Verkade. Jegeniet van de rijke collectie met, om een kleine greep te doen, schilderijen
van Zaanse molens in heerlijke Hollandse landschappen, prachtige streekdracht,
sjiek-burgerIijke gebruiksvoorwerpen, innovatieve fabrieksonderdelen en spannende
sporen uit de verdwenen walvisvaart.
Wat een heerlijk vertrekpunt om het publiek te bedienen. Maar hèr publiek bestaat
eigenlijk niet. Daarom richten we ons op twee belangrijke groepen.
Enerzijds zijn dat de (inter)nationale toeristen die de Zaanse Schans bezoeken. Voor
hen biedt het Zaans Museum verdieping bij een bezoek aan de Zaanse Schans en toont
het hoe de karakteristieke Hollandse identiteit verweven is met de geschiedenis en het
karakter van de Zaanse regio en zijn bewoners.
Anderzijds zijn wij er vanzelfsprekend voor de Zaankanters zelf. We willen nog veel
meer dan nu de mensen uit de regio betrekken, hen centraal stellen en hun persoon-
lijke en culturele geschiedenis vertellen. Daartoe ontwikkelen we inspirerende,
informerende en amuserende activiteiten en presentaties die dicht bij de belevings-
wereld van de bewoners uit de regio staan. Ook gaan we hen actief betrekken bij
het vastleggen van hun eigen geschiedenis. Daarbij willen we interactie rot stand
brengen tussen bewoners onderling, én in relatie rot het Zaans Museum als belangrijk
cultureel centrum van de identiteit van deze regio. Ook willen we (oud-)bewoners
bewust maken van hun specifieke gedeelde identiteit die voor een groot deel mede
gevormd is door de markante industrieën in dit gebied. De verhalen worden straks
door museumvrijwilligers ('verhalenhalers')verzameld en vastgelegd op een interactief
verhalenplatform (wordt vervolgd!). Kortom, ervalt nog genoeg te doen. Wat een mooie
baan heb ik toch!

Jan Hovers, sinds 1januari 2015 directeur van het Zaans Museum
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In nr. 52 stond op p. 41 een foto van een van de grote
papiermachines van Van Gelder, als illustratie bij
het bericht over de filmmiddag die de Stichting
·Historisch Warmer organiseerde, met o.a. een film
uit1g61 met beelden van 'De Eendracht' van Van
Gelder Zonen. De afgebeelde machine stond echter
niet in Worrner, maar in Velsen. Onze excuses voor
deze vergissing.
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