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In de onzekere tijd vanwege de corona pandemie leek alles stil te liggen. Tot twee keer toe is er een 

lockdown afgeroepen waardoor alle activiteiten in het MonetAtelier kwamen stil te liggen. Door de 

niet aflatende inzet van Simone Ronchetti is het gelukt om een beperkt aantal activiteiten voort te 

zetten en nieuwe activiteiten te ontwikkelen, Vooral het ‘Minuutje Monet’ op onze website is daar 

een goed voorbeeld van. 

In mei 2021 is het bestuur van de Stichting Monet afgetreden en is er een nieuw bestuur 

geïnstalleerd bestaande uit voorzitter Els Bakker, penningmeester Guus van Wifferen en secretaris 

Ursulien van Berge-Bakkum.  

 

In de zomer van 2021 was het 150 jaar geleden dat Claude Monet in Zaandam arriveerde, daar vier 

maanden verbleef en 25 schilderijen maakte. E is een kerngroep samengesteld bestaande uit 

vertegenwoordigers van Marketing Zaanstad, de Bullekerk, BIZ, het Zaans Museum en Stichting 

Monet in Zaandam om een programma van activiteiten te ontwikkelen. De bedoeling hiervan was 

om het bezoek van Monet aan Zaandam in de hele Zaanstreek en daarbuiten onder de aandacht te 

brengen.  

Het programma met de inspirerende naam: ‘Door de ogen van Monet’ werd,  startte op 2 juni 2021 

met een gezamenlijke presentatie in en rond het MonetAtelier. Na de aftrap zijn overal in Zaanstad 

activiteiten gestart.  

In en rond het Atelier brachten we het Monet-jaar onder de aandacht met een programma van 

lezingen, wandelingen, presentaties, plein-air schilder evenementen, een bijzondere tentoonstelling, 

boottochten en uiteraard het bezoek aan het MonetAtelier met helaas nog steeds een beperkt aantal 

bezoekers in verband met de coronapandemie. De krant, de website, facebook en Instagram was 

Monet voortdurend in het nieuws. Een voorbeeld hiervan is de ‘Guurtjesdag’ die is georganiseerd in 

overleg met de vereniging Historisch Zaandam en de winkeliers van de Zuiddijk. 

Alle door ons georganiseerde evenementen zijn goed bezocht. 

 

Voor de periode na ‘Door de ogen van Monet’ zijn nieuwe plannen ontwikkeld om Monet nog beter 

op de kaart te zetten in samenwerking met nieuwe en bekende partners. Uiteraard spelen daarbij de  

vrijwilligers een belangrijke rol. 

We denken hierbij aan uitbreiding van de wandelingen en lezingen, bijzondere tentoonstellingen en 

ook de educatie. In het schooljaar 2021-2022 zullen meer dan 2000 leerlingen van het basisonderwijs 

les krijgen in het MonetAtelier.  

 

De kade en de toegang van het atelier via de Beatrixbrug zijn door de vrijwilligers onder handen 

genomen, maar de steiger naar het Atelier is ons uiteraard nog steeds een doorn in het oog. We 

wachten met smart op de uitvoering van de plannen van Gemeente Zaanstad in deze kwestie.  

De inrichting van het Atelier zal onder handen worden genomen, zodat de schilderijen en de 

bijzondere tentoonstellingen nog beter tot hun recht komen.  

 

We gaan ervan uit dat door deze activiteiten, maar ook door de publiciteit de belangstelling voor het 

MonetAtelier zal toenemen en dat dit zal uitstralen niet alleen in de hele Zaanstreek maar ook 

daarbuiten.  
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