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Zaandam i:; "Dit is een prijs van
kenners, van mensen die weten waar
we het over hebben", sprak Gert
Schouten in zijn dankwoord. Zater-
dag is de Zaanse Erfgoedprijs uitge-
reikt aan de Stichting Monet in
Zaandam.
De voorzitter van deze stichting, Ja-
cob Reitsma, kon zaterdag niet aan-
wezig zijn bij de uitreiking, vandaar
dat bestuurslid Bas Husslage en
penningmeester Gert Schouten de
prijs in ontvangst namen. Dat ge-
beurde in De Doofpot, aan de Oost-
zijde in Zaandam.
De jury, met voormalig wethouder
van Wormerland Peter Roos als
voorzitter, vindt dat deze jonge
stichting in drie jaar tijd al heel veel
voor elkaar heeft weten te krijgen.
Schilder Monet en Stichting die zijn
naam draagt worden in het juryrap-
port zelfs even met elkaar vergele-
ken. Want: "Zoals Claude Monet als
buitenlandse kunstenaar liet zien

hoe pittoresk en kleurrijk de Zaan-
streek in zijn tijd was, zo werpt de
Stichting Monet in Zaandam een
hernieuwd licht op vertrouwde
stadsgezichten."
Het is mede te danken aan de veel-
heid aan middelen die Monet in
Zaandam heeft aangewend dat de
keus op deze stichting is gevallen.
Zowel analoge als digitale dragers
zijn gebruikt om bestaande en ver-
dwenen historische bebouwing in
beeld te brengen en te documente-
ren. Wie belangstelling heeft voor
de werken kan meer te weten komen
op internet, met QR-codes op de
iPhone, maar ook ter plekke, op
ANWB-bordjes bij de gebouwen die
iets betekenden in het leven van
Claude Monet.

Toeristen
De stichting zet zich in voor behoud
van de panden die door Monet in
olieverf zijn vastgelegd, en beoogt
een wisselwerking te krijgen tussen
schilderkunst en architectuurhisto-
rie. Doel is dat zowel de Zaankanters
zelf als toeristen het Zaans cultureel

erfgoed (beter) gaan waarderen. De
stichting heeft er wat dat betreft bij-
voorbeeld voor gezorgd dat de het
Blauwe huis op de Hogendijk de au-
thentieke blauwe kleur heeft terug-
gekregen.
De jury is kortom erg blij met de ver-
rijking die de Stichting Monet in
Zaandam in korte tij d op gebied van
de Zaanse cultuurhistorie voor el-
kaar heeft weten te krijgen, en
steunt van harte de doelstelling:
'Monet op de kaart van Zaandam
zetten en Zaandam op de kaart van
Monet'.
Het bestuur van de Stichting Monet
in Zaandam wordt zoals gemeld ge-
vormd door voorzitter jacob Reits-
ma, penningmeester en secretaris
Gert Schouten en bestuurslid Bas
Husslage. Maar voormalig bestuurs-

. lid Martijn Couwenhoven werd za-
terdag ook nog even genoemd van-
wege zijn bijdragen. Hij ontwierp
het logo van de stichting en de pagi-
na's op internet.
De prijs, een object van cortènstaal,
is gemaakt door de Spaans/Zaanse
kunstenaar Enric Adsera Riba.


