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MDNET IN ZAANDAM, NIET MEER WEG TE DENKEN

'Wil je penningmeester worden van Stichting Monet in Zaandam?' vroeg Jacob
Reitsma me in 2011. Dat ik op 31 maart van dit jaar de voorzitterskwastvan Jacobmocht
overnemen mag een klein wondertje genoemd worden. Geld was niet m'n grootste
hobby en met Claude Monet had ik ook (nog) niet zovee,maar het aanstekelijke enthou-
siasme van Jacob deed z'n werk.

Die gedrevenheid van Jacob en de niet aflatende energie van medebestuurslid Bas
Husslage zorgden ervoor datwe met z'n drieën, omgeven door heel veel andere enthou-
siaste mensen, het een en ander voor elkaar hebben gekregen. Boekje uitgegeven,
wandelroute ontwikkeld en talloze malen gelopen, lezingen gegeven, Blauwe Huis
weer de kleur teruggegeven die Monet gezien moet hebben. Het zijn zo maar wat
voorbeelden.
Voormij persoonlijk zit de voldoening vooral in de mensen en initiatieven die we aan
elkaar geknoopt hebben. Ik geloof erg in het samen dingen voor elkaar krijgen, in
over eigen schaduwen heen kunnen stappen, in samenwerken. Liefhebbers, kenners,
bestuurders, overheden, maar ook en vooral burgers van onze stad samenbrengen.

Het is heel warm om alle loftuitingen in ontvangst te nemen in de eerste maanden
na de voorzichtige opening van het Monet Atelier op 2 juni van dit jaar. Zeker, het is
bijzonder dat we als het ware INeen schilderij van Monet (Tuinhuizen aan deAchterzaan)
een plaats hebben kunnen realiseren waar alle werken in reproductie bij elkaar hangen.
Maar nog meer bijzonder is dat het weer nieuwe energie opwekt. Allerlei mensen weten
ons te vinden met vragen, met (vermeende) vondsten, met ideeën, met initiatieven,
precies zoals we het bedoeld hebben.

Op 8 oktober volgt een echte opening van het MonetAtelier waarna we onze vleugels
verder zullen uitslaan naar buiten de Zaanstreek en wellicht naar het buitenland. In
Frankrijk heeft ongeveer elk dorp waar Monet ooit een kop koffie heeft gedronken een
standbeeld of gedenksteen van hem, hier benaderen we dat wat minder uitbundig.
Maar echt, het is in alle opzichten een bijzonder verhaal, dat veel zegt over Monet
maar ook over onze streek. En het succesvol uitdragen van dit verhaal, gaat ons als
Zaankanters samen lukken.

Ik ontmoet u graag in het MonetAtelier en nodig u daarom van harte uit voor een
bezoek.

Gert Schouten, voorzitter Stichting Monet in Zaandam.
(075-7722255, gertschouten@gmaiI.com)
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