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1. Stichting Monet in Zaandam, bestuur & organisatie

De ‘Stichting Monet in Zaandam’ is 12 mei 2010 opgericht, met als doelstelling: 
‘Monet op de kaart te zetten van Zaandam’ en ‘Zaandam op de kaart te zetten 
van Monet’.

Het bestuur

In 2016 heef de Stichting Monet in Zaandam afscheid genomen van twee 
bestuursleden van het eerste uur: Jacob Reitsma en Bas Husslage.  Het bestuur 
(zoals vastgelegd bij de KvK, Amsterdam, dossiernummer 50024949) is nu als 
volgt samengesteld: 

Gert Schouten voorzitter
Cristine van der Heijden secretaris
Sjoerd Cusveller penningmeester

Comité van Aanbeveling

In 2016 zijn er geen wijzigingen geweest in het Comité van Aanbeveling. Het 
Comité wordt vertegenwoordigd door Barbara Visser, namens de VVD lid van 
de Tweede Kamer en voormalig wethouder van de gemeente Zaanstad voor 
Economische Zaken en Toerisme.

Raad van Advies

In 2016 zijn er enkele leden aan de Raad van Advies toegevoegd. De Raad wordt 
vertegenwoordigd door Frank Duijn (jurist), Minke Schat (o.a. Head Public 
Business voor Museum De Lakenhal in Leiden), Martijn Couwenhoven 
(kunstenaar, schrijver en uitgever) en Jacob Reitsma (voormalig voorzitter 
Stichting Monet).

Monet Gidsengilde

In 2016 zijn er weer nieuwe leden toegetreden tot het Monet gidsengilde. De 
door de Stichting gecertifceerde gidsen zijn Joanne Zegers, Larisa Bilous, Gert 
Veldhuis, Jeroen Philippo, Sergio van der Neut, Jan de Bruin en Jacob Reitsma. 
Ondersteunde talen: Nederlands, Engels, Russisch, Duits.

ANBI

In september 2013 is de Stichting Monet in Zaandam erkend als
ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waardoor
gifen aan de Stichting afrekbaar van de belasting zijn geworden.
Het RSIN-nummer is: 8225.00.838
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Vrienden van…

Vanaf eind 2014 is het mogelijk om Vriend van de Stichting Monet in Zaandam 
te worden:
- Jean-Vriend (€  10 per jaar) speciaal voor onze jonge vrienden t/m 16 jaar
- Camilla-Vriend (€  25 per jaar)
- Monet-Vriend (€100 per jaar)

De vrienden kunnen rekenen op een aantal privileges en op speciale 
aanbiedingen zoals een gratis MonetWandeling met gids.

Kantooradres 

Met de opening van het MonetAtelier heef de Stichting Monet in Zaandam een 
vast adres gekregen: Westzijde 14G, 1506 EE  Zaandam.
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Kerngetallen Stichting Monet in Zaandam

1 MonetAtelier 1500 bezoekers

1 MonetDiner 50 deelnemers

23 MonetWandeling 368 deelnemers

7 MonetLezing 156 deelnemers

19 MonetSafari 19 deelnemers

4 MonetInspiratie 8 groepen basisschool

1 MonetWorkshop 4 deelnemers

2 MonetConcert 34 deelnemers

1 MonumentenWeekend 156 bezoekers

3 MonetAtelier Verhuur 3 dagdelen

5 Monetnieuwsbrief 750 adressen

1 MonetFaceBook 1000 volgers

1 MonetPublicatie 570 kopers

1 www.monetinzaandam.nl x bezoekers
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2. Het Zaanse Monetjaar 2016 - de hoogtepunten

MonetAtelier

In 2016 realiseerde Stichting Monet in Zaandam het MonetAtelier, een lang 
gekoesterde wens. Doel van het MonetAtelier is het tonen van alle Zaanse 
werken van Claude Monet, het verhalen van de tijd waarin ze gemaakt zijn en 
dat alles in samenhang met elkaar. Daarnaast geef het MonetAtelier ruimte aan 
onderzoek, studie, debat, vergaderingen en presentaties.

In de voorafgaande jaren zijn diverse mogelijkheden, al dan niet in 
samenwerking met de gemeente Zaanstad, onderzocht. Maar of de praktische of
de inhoudelijke of de fnanciile obstakels bleken steeds te groot. Eind 2015 deed 
zich een kansrijke optie voor. Bakker Bouwproject (eigenaar van onder andere 
het Theehuis van Monet, tevens in gebruik door de Stichting) realiseerde naast 
dat Theehuis een zogenaamd Luchthuis. 
Architect Paul Carree liet zich bij het ontwerp inspireren door een schilderij van 
Monet. Het Theehuis van Monet en het Luchthuis zijn te zien op het schilderij 
Tuinhuizen aan de Achterzaan (1871, nu te zien in het Metropolitan Museum of 
Art, New York USA). 
De grootste ruimte in dit Luchthuis leek geschikt voor het MonetAtelier, een 
gemeentelijke subsidie maakte het ook fnancieel haalbaar.

Op 1 maart 2016 tekende de Stichting het huurcontract, ontving een maand later
de sleutel en daarmee was het MonetAtelier als het ware in een Zaans werk van 
Monet een feit.
Er gebeurde in korte tijd veel in het streven om op 2 juni open te gaan (op 2 juni 
1871 arriveerde Claude Monet in de Zaanstreek).

 Van alle schilderijen werd een presentatiebord gemaakt met een foto van 
het schilderij, op ware grootte en een begeleidende tekst;

 Een professioneel, fexibel ophangsysteem werd aangeschaf en 
geïnstalleerd;

 Forbo Krommenie schonk een publieksbestendige vloer. Een egaliserende 
ondervloer, plinten ed. werd door de Stichting verzorgd;

 De frma NeoFos schonk de museale verlichting met energiezuinig, dim- 
en verplaatsbare lampen;

 De frma Kaaijk leverde tegenkostprijs 3 onderstellen voor (vergader)tafels,
houtmolen het Jonge Schaap onder dezelfde voorwaarden de bijpassende 
tafelbladen;

 Er werd geïnvesteerd in digitale presentatiemiddelen;
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 Kees te Kolsté schilderde op professionele wijze het interieur op 
aanwijzingen van kleurspecialist Wibout Loonen (o.a. adviseur Zaans 
Museum);

 Titia Wissing (freelance conservator) adviseerde over de inrichting en 
opstelling;

 Signing en bebording werden vervaardigd en opgehangen.

Alle gezamenlijke inspanning resulteerde op 2 juni in een sneak preview 
opening. Samen met het bestuur, de Raad van Advies, vrijwilligers, stakeholders,
sponsoren en genodigden openden we met stille trom het MonetAtelier. 
‘s Avonds werd een en ander onderstreept met een MonetDiner in restaurant 
Hoop op de Swarte Walvis. 

Na deze sneak preview werd een begin gemaakt met het vervaardigen van 
replica’s van de schilderijen. Financieel werden we daarbij ondersteund door 
verschillende bedrijven, instelling, organisaties en particulieren die een 
schilderij adopteerden en zo de productie mogelijk maakten, waaronder 
ProMobility, Vork&VanPooijen, RSVO datacollectie, Zuiver, de politieke partij 
Rosa en de vrijwilligers van de voormalige MonetTuin.

Nadat enige replica’s door bekende Zaanse schilders waren gemaakt, besloten we
uiteindelijk om alle schilderijen in China te laten naschilderen. Ze bleken van 
kwalitatief hoog niveau, betaalbaar en relatief snel leverbaar. Bij de ofciile 
opening van het MonetAtelier op 8 oktober (de dag dat Monet de Zaanstreek 
weer verliet) konden we zo alle Zaanse werken van Monet bij elkaar, in één 
ruimte laten zien. 

Tijdens deze opening sprak wethouder Dick Emmer mooie woorden over het 
belang van Monet voor de Zaanstreek. De voorzitter van Stichting Monet in 
Zaandam maakte van de gelegenheid gebruik om de vondst van een prentje dat 
wordt toegeschreven aan Monet bekend maken. 
De bemanning van blusboot De Weer gaf de opening extra cachet door een 
ereboog te creiren voor de wegvarende “Monet”.

In de laatste 3 maanden van 2016 draaide het MonetAtelier volop.
 Het Atelier was in de zomermaanden van donderdag t/m zondagmiddag 

geopend van 12.00-17.00 uur en vanaf oktober van vrijdagmiddag t/m 
zondagmiddag;

 Acht vrijwilligers zorgden voor ontvangst van de bezoekers in het Atelier;
 In totaal zijn er zo’n 1500 bezoekers geweest, afomstig uit alle hoeken 

van de wereld. In het gastenboek laten bezoekers enthousiaste verhalen 
en handige tips en adviezen achter;

7 Jaarverslag 2016 Stichting Monet in Zaandam



 

 In het MonetAtelier bieden we een bescheiden assortiment Monet 
gerelateerde artikelen aan, i.s.m. het Zaans Museum;

 Het MonetAtelier is gratis toegankelijk om de drempel zo laag mogelijk te
maken.

Waren er dan geen tegenvallers? Zeker wel:
 De toegang tot/naar het MonetAtelier bleek lastiger dan voorzien. Het 

Atelier heef geen eigen toegang en moet gebruik maken van de opgang 
door Westzijde 14. De eigenaar van de percelen was geen voorstander van 
een permanent openstaande voordeur, met als gevolg dat bezoekers 
moesten aanbellen om toegang te krijgen. Dit bleek een lastig obstakel.

 De ruimte voldoet als presentatieruimte maar blijkt minder geschikt als 
ruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen, workshops, en 
dergelijke. Het ontbreken van enige klimaatbeheersing en de grootte 
speelde daarbij een belangrijke rol. Daarmee verviel een belangrijke en 
begrootte inkomstenbron voor de Stichting.

 Het Atelier mist ook node ruimte voor de verkoop van Monet gerelateerde
artikelen. Vandaag de dag is de merchandising een belangrijke 
inkomstenbron voor een museum. 

 De zichtbaarheid en daarmee de vindbaarheid van het Atelier is 
onvoldoende. De genoemde toegangsproblematiek maar ook het zicht 
vanaf de Peperstraat/Beatrixbrug/Zaan is verre van optimaal. 

 Er is geen ruimte voor wisselende presentaties. De Stichting krijgt veel 
werk aangeboden van Zaankanters die zich hebben laten inspireren door 
Monet. Daarbij is het achterliggende verhaal vaak belangrijker dan het 
artistieke resultaat en vormt een belangrijke aanvulling op het grote 
Zaanse Monet verhaal. Er zitten ook beslist bijzondere projecten bij, zoals 
dat van fotograaf Lou Bronger. Hij heef vanuit het standpunt van Monet 
foto’s gemaakt, exact onder dezelfde omstandigheden. De wolken, 
schaduw partijen, de kadering zijn voor zover mogelijk identiek, heel 
bijzonder om te zien. Door gebrek aan ruimte liggen ze nu in depot.
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3. Activiteiten en Evenementen

Soleil du Moulin Zaandam

Het MonetAtelier als brandpunt voor de Zaanse periode van Monet heef 
onverwachte gevolgen. Met enige regelmaat komen er mensen over de vloer die 
denken/beweren/hopen een echt werk van Monet in bezit te hebben. 
Halverwege 2016 zocht Dhr. S. Versteege contact met Stichting Monet in 
Zaandam. In zijn zoektocht naar werk van de Nederlandse 19de-eeuwse schilder 
Jongkind stuitte hij bij toeval op een prent, die volgens de bijbehorende 
beschrijving toegeschreven wordt aan Claude Monet. Het werk getiteld Soleil du 
Moulin Zaandam wordt gedateerd rond 1871, is niet gesigneerd en als eerste 
eigenaar wordt genoemd ”Collection Hotel De Beurs”. Een aantal toevalligheden 
die meteen nieuwsgierig maakte. 
Samen met de eigenaar, die het werk in bruikleen heef gegeven aan de Stichting
Monet in Zaandam, werd een zoektocht gestart om de herkomst nader te 
duiden. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Vele experts hebben zich over het
werkje gebogen, slechts weinigen durven er (harde) uitspraken over te doen. Er 
zijn aanwijzingen die richting Monet wijzen, maar ook aanwijzingen die dat niet 
doen. 
Feit is dat het gebruikte papier afomstig is van de Firma Dobbs in Londen (UK),
een handelsfrma in papier en schilders benodigdheden. De plek waar Monet in 
Londen verbleef (1870-1871) voordat hij naar Zaandam kwam, is vlakbij de 
vestiging van Dobbs. Feit is is ook dat Monet in 1871 logeerde in Hotel De Beurs.
Nader onderzoek is gewenst om defnitief uitsluitsel te kunnen geven. 
Het werk is in ieder geval tot 2019 in het MonetAtelier te bekijken.

MonetDiner

Het jaarlijkse Monetdiner vond dit keer plaats op 2 juni in restaurant De Hoop 
op d’Swarte Walvis en telde 50 eters. Tijdens het Diner ontvouwde de Stichting 
Monet in Zaandam zijn plannen voor de toekomst.

MonetWandeling

In 2016 hebben we 23 MonetWandelingen georganiseerd. Onder leiding van een
deskundige Monetgids hebben in totaal 368 personen deelgenomen aan de 
wandeling. Onder de deelnemers zijn bedrijven, universiteiten, stichtingen en 
particulieren. Ook waren er via het Zaans Museum twee speciale aanvragen voor
MonetWandelingen op de Zaanse Schans, onder begeleiding van onze 
Monetgidsen.  
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MonetLezing

We hebben 7 MonetLezingen verzorgd op diverse locaties in Nederland en in 
het buitenland (Antwerpen).  Opdrachtgevers waren o.a. Kunst in de Kamer, 
Seniorenverenigingen en onderwijsinstellingen. Het verhaal van Monet in 
Zaandam, deskundig vertelt door Jacob Reitsma, Bas Husslage of Gert Schouten,
blijkt steeds weer mensen te verbazen en te inspireren.

MonetSafari

Op initiatief van de Stichting Marketing Zaanstreek, ter stimulatie van bezoek 
aan het centrum van Zaandam, is de MonetSafari in het leven geroepen. Het is 
een speciaal arrangement met een 1,5 uur durende wandeling door het Stadshart
van Zaandam en een optie op een vaartocht vanuit Amsterdam. 
De Stichting Monet in Zaandam zorgde voor een deskundige begeleiding en de 
coördinatie van de boekingen i.s.m. het Zaantheater. Er zijn in 2016 19 
MonetSafari’s geboekt. 

MonetInspiratie

In september en oktober hebben leerlingen van groepen 7 en 8 van vier Zaanse  
basisscholen meegedaan aan het Cultuurmenu Zaanstreek  (Fluxus). Wij boden 
MonetInspiratie aan: een 2 uur durend programma met een schets/tekenles in 
het MonetAtelier en een MonetWandeling door het Stadshart van Zaandam.
De combinatie van kijken en doen was een schot in de roos.

MonetWorkshop

Op 24 november is een try-out schilderworkshop georganiseerd. Schilder Peter 
de Rijcke gaf een impressionistische schilderles in het MonetAtelier aan vier 
deelnemers. Het Atelier blijkt eigenlijk niet geschikt voor een workshop.

MonetPublicatie 

Van de publicatie over Monet in Zaandam 1871 zijn ongeveer 570 exemplaren 
verkocht via bestellingen van boekhandels, het Zaans Museum en aan 
particulieren. In 2016 is een start gemaakt met de uitgave van een herziene 
derde druk. 

Diversen

Op 25 en 26 juni 2016 zijn huisconcerten gegeven in het Huis van Monet aan de 
Oostzijde in Zaandam. Familie De Ruiter verzorgde recitals met repertoire uit 
de 19de eeuw. 
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Op 10 en 11 september hebben 156 mensen het MonetAtelier en het Theehuis 
bezocht tijdens het open Monumentenweekend.

Het Atelier is in het najaar van 2016 drie keer verhuurd voor kleine 
bijeenkomsten van 4 tot 15 personen

Op 8 december werd voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers een eindejaar 
bijeenkomst georganiseerd met een hapje en een drankje.

In december nam Stichting Monet in Zaandam het initiatief om in 2021 groots 
te vieren dat Claude Monet 150 jaar geleden in de Zaanstreek aankwam. We 
nodigde het Zaans Museum, Stichting Marketing Zaanstreek en de gemeente 
Zaanstad uit voor een eerste gedachtenwisseling. 
Iedereen was enthousiast en afgesproken werd om in 2017 de besprekingen 
voort te zetten.
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4. Publiciteit

In 2016 was er veel publiciteit in de regionale pers over de opening van het 
MonetAtelier en de ontdekking van misschien wel een echte Monet.
Verder besteedden de schrijvende pers en gerelateerde websites door het 
plaatsen van persberichten, redactionele artikelen en interviews aandacht aan de
verschillende activiteiten van de Stichting Monet in Zaandam.

Nieuwsbrief

In 2016 verstuurde de Stichting Monet in Zaandam 5 digitale nieuwsbrieven 
naar een kleine 750 mailadressen. In de nieuwsbrieven vertellen we over de 
laatste ontwikkelingen rond het MonetAtelier en over de komende activiteiten.
De nieuwsbrieven zijn terug te vinden via een link op de website.

Website 

In 2016 is doorgegaan met een verdere optimalisatie van de website van de 
Stichting door Rogier Swagerman en Bas Sommeijer. 

Facebook

De Facebookpagina van Monet in Zaandam is vanaf september 2012 actief en 
heef zo’n 1000 volgers. 

Soundcloud

Op de Soundcloud van de Stichting Monet in Zaandam staan inmiddels vier 
(radio) interviews.
Soundcloud is o.a. met een knop vanaf de website te bereiken. 

YouTube

Het YouTube kanaal van de Stichting Monet in Zaandam bevat een aantal 
flmpjes. Dit kanaal is met een knop vanaf de website te bereiken.
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5. Financieel Jaarverslag 2016

De belangrijkste gebeurtenis van 2016 is de opening van het MonetAtelier. De 
inrichting en exploitatie van het MonetAtelier brengen grote fnanciile 
verplichtingen met zich mee. Om de begroting voor 2016 en de volgende jaren 
sluitend te krijgen heef de Stichting Monet in Zaandam aan de gemeente 
Zaanstad een meerjarige subsidie gevraagd en gekregen. De subsidie neemt af 
van € 49.480 in 2016 tot € 4493 in 2019. De afnemende subsidie wordt naar 
verwachting aangevuld door de toenemende verdiensten van de Stichting 
Monet in Zaandam.
 
2016 is te karakteriseren als een overgangsjaar van een organisatie van 
vrijwilligers zonder thuisbasis, naar een organisatie met een eigen 
presentatieruimte en de bescheiden aanstelling van professionele krachten. In 
de loop van het jaar heef die overgang plaatsgevonden. Het fnancieel 
jaarverslag 2016 moet in dat licht ook beoordeeld worden. 
De eigen verdiensten zijn ver achtergebleven bij de verwachtingen. Dat 
schrijven we toe aan de prioriteit van de Stichting bij de opening van het 
MonetAtelier en de gebleken ongeschiktheid van de fysieke ruimte van het 
MonetAtelier om activiteiten als lezingen en workshops te organiseren. Het 
Atelier blijkt ook ongeschikt om te verhuren aan derden, tenzij een zeer select 
gezelschap.
Het achterblijven van de inkomsten bij de verwachtingen heef de Stichting er 
toe gezet ook een strikte hand te houden in de uitgaven.

De exploitatie van de Stichting Monet in Zaandam over 2016 sluit af met een 
positief saldo van € 3306.  De toename van de personeels-, de huisvestings- en 
algemene kosten zijn gedekt door een ruime verdubbeling van de inkomsten, 
substantiile donaties en sponsoring en een aanzienlijke gemeentelijke subsidie.

In de bijlage tref u het fnancieel jaarverslag, zoals samengesteld door VeVP.
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6. Tenslotte

2016 was een geweldig jaar voor de Stichting Monet in Zaandam.
Bij de oprichting in 2010 waren we erg ambitieus, maar het kwam in onze 
stoutste dromen niet voor dat het ooit mogelijk zou zijn een MonetAtelier in de 
Zaanstreek te realiseren. Een Atelier waarin replica’s van alle Zaanse werken van 
Monet zijn te zien en een Atelier als een vast brandpunt van de activiteiten van 
de Stichting Monet in Zaandam.

Voorzichtig dromen we alweer vooruit naar 2021. Het is dan 150 jaar geleden dat
Monet in Zaandam verbleef en dat willen we groots herdenken.
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