
VERSLAG van het Bestuur over het jaar 2019

Veel aandacht voor Shaffy in het jaar dat herdacht werd dat hij tien jaar daarvoor
gestorven was. Het Shaffyfonds heeft daar volop aan bijgedragen. We zijn maar 
een klein fonds, daarom hebben we dit jaar door actieve fondsenwerving 
geprobeerd meer geld te genereren voor jonge kunstenaars dan we zelf kunnen 
opbrengen. Dat is enerzijds wel en anderzijds niet gelukt. Onze eerste prioriteit 
lag bij het opzetten van een productiehuis voor jonge kunstenaars en dat idee 
bleek onhaalbaar. Het is vervangen door een talentprogramma dat we met een 
aantal partners zijn gaan opzetten. Een van die partners subsidieerde onze 
opstartkosten, een andere partner kwam met een flinke subsidie voor een door 
ons voorgesteld jong cabaretduo. Het tweede grote punt van aandacht dit jaar 
was de herdenking van Shaffys 10e sterfdag.

DE 10e STERFDAG VAN RAMSES

Het jaar 2019 stond in het teken van de viering van de 10e sterfdag van Ramses 
op 1 december. Er kwamen nieuwe producten uit zoals een nieuwe fotobiografie 
van Shaffy door Sylvester Hoogmoed met een dubbelcd en een lp. Gerard 
Alderliefste kwam met zijn Shaffy-herinneringen. Van de televisieserie van Michiel
van Erp werd een film gemaakt, er waren geslaagde Shaffy-vivant avonden, o.a. 
van Nico van der Linden, Gerard Alderliefste, Ine Kuhr en Sylvester Hoogmoed. 
Maarten Heijmans gaf concerten en in Nederland en  Vlaanderen liet Micheline 
van Hauthem met Erwin van Ligten zijn liederen horen . Er reisde ook een List, 
Shaffy, Piaf voorstelling door het land. Al deze activiteiten hebben Buma-geld 
opgeleverd dat in 2020 uitgekeerd zal worden.

We hadden veel contact met het bekende televisieprogramma De Wereld Draait 
Door dat voortdurende aandacht besteedde aan de naamgever van ons fonds. 
We werden co-productie partner van een groot Shaffyconcert van het Metropole 
Orkest op 3 december 2019 in het Concertgebouw in Amsterdam, waarna een 
tournee langs een aantal grote theaters in Nederland volgde met een keur aan 
Nederlandse artiesten die gezamenlijk met het Metropole Orkest de 
hoogtepunten van het repertoire van Ramses uitvoerden. 

Ivo Niehe heeft een uitzending gewijd aan Ramses Shaffy. 

Het Fonds gaf bij al deze evenementen vooral immateriële ondersteuning. Ons 
bestuurslid Monique Busman zorgde voor een aantal video-statements waarin 
bekende artiesten als Jeroen Krabbé, Wende Snijders en Freek de Jonge zich over 
Shaffy uitlieten. De feestelijke avond was voor het Ramses Shaffy Fonds de 
gelegenheid om een groot aantal vrienden van Ramses, oud collega’s en anderen
in de directe kring rondom de Stichting bij de feestelijke première in het 
Concertgebouw uit te nodigen.  

Deze grootse herdenking was een van de hoogtepunten van de feestelijkheden 
ter ere van Ramses, die samen met alle andere initiatieven in het kader van zijn 
sterfdag bijzonder veel aandacht voor Ramses in de landelijke pers genereerde, 
voor zijn betekenis voor de Nederlandse cultuur en in de context daarvan ook 
voor het werk van het Ramses Shaffy Fonds.
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AKF

De financiële bijdragen aan jonge kunstenaars bedraagt € 11.060,- . Dat geld 
ging vooral naar het Amsterdams Kleinkunstfestival met een bijdrage van € 
10.000 waarin  € 2500 als speciale prijs voor de winnaar, de z.g. Shaffy-cheque. 
De bedoeling is dat de winnaar dat geld gebruikt voor het maken van een 
programma dat het volgend jaar te zien is. De Shaffy-cheque, die dit jaar naar 
Rosa da Silva ging, kreeg veel aandacht in de pers..

 Zo kreeg Maarten Heijmans 1000 euro voor het maken van een Shaffy-cd en 
hebben we € 60,- bijdrage verstrekt aan de eindexamen film die Lola Mooij 
gemaakt heeft voor de film academie

LEIDEN

In Leiden is het besef gegroeid dat Ramses een stadgenoot was waar ze trots op 
kunnen zijn. Zijn Leidse bewonderaars onthulden dit jaar een Shaffymonument in 
het Terweepark en brachten een wandelgids "Ramses Shaffy en zijn Leidse jaren" 
uit om deze daar opgegroeide succesvolle immigrant na te kunnen lopen. Het 
Ramses Shaffyfonds ondersteunde deze activiteiten.

COLLECTIE

Er zijn in het verslagjaar besprekingen geweest over een nieuwe, 3e 
muziekuitgave/compleet oeuvre van 3 songbooks van Ramses repertoire door 
Nico van der Linden. De Stichting denkt hierover mee met  uitgever Leporello en 
muziekuitgeverij Strengholt en zet dit voort in 2020. 

Er werd een begin gemaakt met een plan voor de toekomst van de vleugel van 
Ramses Shaffy.

Hélène Herschel schonk een schilderij van Ramses Shaffy en een aantal 
cassettebandjes met opnamen van radio- en televisieprogramma's. Ze zijn 
ondertussen gedigitaliseerd.

HET SHAFFY TALENTPROGRAMMA

Het bestuur heeft met het oog op de toekomst de start gemaakt van een plan 
voor de besteding van de nalatenschap ten gunste van de jonge kunstenaars met
grotere impact dan tot nu toe het geval kon zijn. 

Het Ramses Shaffy Fonds is met Theater de Kleine Komedie, Felix Meritis, de 
Academie voor Theater & Dans een partnership aangegaan dat zich gezamenlijk 
met andere landelijke partners wil inzetten voor jonge kleinkunstenaars, 
cabaretiers en theatermakers.

In het Shaffy Talentprogramma brengen de partners vanuit hun eigen organisatie 
ervaring, deskundigheid, faciliteiten én hun netwerk in om jonge kunstenaars te 
coachen; met maatwerk en gericht op de individuele kunstenaar. 
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De startfinanciering is geleverd door de Stichting Ramses Shaffy Fonds en ook 
Amerborgh bracht 20.000 euro in. 

De realisatie van het plan kost meer tijd dan gehoopt. Een subsidieaanvrage bij 
het Prins Bernard Fonds waar veel tijd ingestoken was, werd afgewezen. Maar 
toch heeft dit partnership een belangrijk eerste effect teweeg gebracht: deze 
coalitie van belangrijke betrokkenen bij de kleinkunst, was in staat om bij het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst een nieuwe subsidie voor kleinkunstenaars in 
het kader van de 3Package Deal in leven te roepen. Dit jaar werd die op 
voordracht van het Ramses Shaffy Fonds en gesteund door de andere leden van 
de coalitie toegekend aan het cabaretduo Vlamousse dat van het AFvdK 22.500 
euro ontving.

Daarmee hebben we een begin gemaakt met het bemiddelen tussen grotere 
subsidiërende fondsen en jonge kunstenaars in de kleinkunst en het 
theateramusement .

We zullen doorgaan!
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