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Zaanstreek

Werknemers verwijderen
verrotte delen van de
halsgevel, werken aan
het behang en doen andere klussen aan het
huis. FOTO'S AD VAN DEN BERG

lekkend
daken
rot hout

e hele zomer is het
Honig Breethuis in
Zaan dijk gesloten geweest voor
grootscheeps bouwkundig onderhoud. Dakbeschot, dakkapellen,
schoorstenen en goten: allemaal
vervangen.
En dat was hard nodig ook, zegt
bestuursvoorzitter Harm Jan Egberts. "Het dak was zo lek als een
mandje. Het hout was aan het
rotten, er zaten
zwarte plekken op
het plafond en het
behang was aangetast." Ook de collectie in de voormalige
koopmanswoning
liep het risico door
vocht beschadigd te
raken.
De gemeente Zaanstad, eigenaar van het 18e eeuwse
pand, trok anderhalve ton uit voor
het onderhoudswerk. Zaans restauratiebedrijf Somass en twaalf andere Zaanse bedrijven namen de klus
op zich. Komend weekend is de
heropening, met een kleine tentoonstelling over de uitgevoerde
werkzaamheden. Die tentoonstelling is overigens in de voormalige
bodevertrekken in het luchthuis,
die tijdens het onderhoud van
'rommelzolder' werden omgevormd tot nieuwe presentatieruim-

'Onderhoud
Honig Breethuis
was hard nodig'

te.Op termijn moet daar een permanente expositie komen over het
papierbedrijf van Comelis Iacobsz
Honig (die in 1709 het huis liet
bouwen), dat later werd voortgezet
door de familie Breet.
Rot hout
Het huis waar beide papierfamilies
woonden, ziet er anno 2013 weer
spic en span uit. Al het rotte hout
is vervangen, alles staat strak in de
verf en de bovenverdieping heeft
nieuw behang met 'historiserende
bloemdessins'. "Kostbaar behang",
zegt Egberts. "Er zit voor duizenden euro's op de muren."
Niet alles kon worden gerestaureerd. De houten halsgevel van het
luchthuis (aan de Zaanzijde), de
dakkapellen en drie van de vier
bladreliëfs zijn vervangen door
nauwkeurige replica's. "Ze waren
helemaal afgebladderd en rot."
Het onderhoudswerk is vorige
maand afgerond. Aansluitend zijn
de collecriestukken teruggebracht
naar het Honig Breethuis. Tijdens
de verbouwing stond de gehele
inventaris in een depot in het
Zaans Museum. De verhuizing was
een kunst op zich. Elk onderdeel
was apart verpakt en met een speciale wagen met 'verhuislift' konden meubelstukken van de bovenste verdiepingen via het raam naar
buiten worden gebracht.
Egberts zegt 'erg blij' te zijn dat de
gemeente in het onderhoud heeft

De Salon met gerestaureerde porseleinkast en nieuw behang.
willen investeren. "Zeker in barre
. economische tijden is dat bijzonder. Zulk groot onderhoudswerk is
er in het Honig Breethuis al heel
lang niet geweest."
jeroen Olthof, wethouder monumenten van Zaanstad: "Het Honig
Breethuis is een bijzonder monument, omdat daar het verhaal van
de Zaanstreek wordt verteld. Bovendien zijn we als gemeente verplicht om het goede voorbeeld te
geven op het gebied van monumentenbehoud."
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entoonstell ing
Heropening Honig Breethuis, Lagedijk 80: 6/10,
}3-16 uur. Fototentoonstelling 'Bouwhistorie en
behoud van een museumpand' is te zien t/m 17/11.

