
Bestuursverslag 2021 Stichting Theo Niekus 
 
Ruim anderhalf jaar na zijn onverwacht overlijden werd in juni 2021 de Stichting Theo Niekus 
opgericht. Voorafgaand aan de oprichting werd de doelstelling geformuleerd: het werk van de 
overleden beeldend kunstenaar en fotograaf Theo Niekus zo goed mogelijk conform zijn laatste wil te 
beheren, zijn schilderwerk, zijn analoog en digitaal fotografie archief zoveel mogelijk bij elkaar te 
houden, zijn werk naar buiten brengen en zichtbaar maken voor een groot publiek in binnen- en 
buitenland en een Artist-in Residence op te zetten voor jonge straatfotografen. 
Het bestuur bestaat uit Mayke Jongsma, voorzitter, Huib Zeven, penningmeester en Jocelyne Moreau, 
secretaris.  
 
In augustus vond de eerste bestuursvergadering plaats waarin de activiteiten van de Stichting in een 
beleidsplan werden vastgelegd (Beleidsplan	2021-2025.pdf).		
De Stichting heeft geen eigen vermogen en is voor haar activiteiten afhankelijk van giften en donaties. 
Om dit mogelijk te maken heeft het bestuur de Culturele ANBI status aangevraagd en gekregen. Een 
ANBI status maakt het mogelijk om eenmalige of periodieke giften aan de Stichting te doneren en via 
de Geefwet de gift af te trekken van de belasting. Er is in 2021 in totaal 1440 euro aan Stichting Theo 
Niekus gedoneerd. 
	
Vanwege een slepende rechtszaak over de nalatenschap van Theo Niekus kan zijn laatste wens niet 
worden uitgevoerd en kon er geen tentoonstellingen van zijn werk gemaakt worden, ondanks een 
aanbod van een gerenommeerde galerie in Amsterdam om een tentoonstelling van zijn werk te 
maken.  
Het bestuur besloot de publiciteit te zoeken. De petitie ‘Theo draait zich om in zijn Urn’ was al in mei 
2021 gestart en werd in de zomer verder uitgezet via een affiche campagne in Amsterdam. 
Fotomagazine FOCUS publiceerde een stuk over het conflict rond Theo’s laatste wil door Hans van de 
Klis en NRC vestigde in november de aandacht op de petitie met een artikel van Jesper Roele.  
 
Op 5 oktober 2021 werd, net als het jaar daarvoor, de sterfdag van Theo herdacht op het Damrak, de 
plek wat zijn werkterrein was. In 2020 had de Gemeente Amsterdam toestemming gegeven om op 5 
oktober zijn naam in een bestaande stoeptegel provisorisch te graveren (hoek Damrak-Prins 
Hendrikkade). Het bestuur heeft inmiddels de Gemeente Amsterdam gevraagd om hier een nieuw en 
officieel gedenktegel te mogen plaatsten. Dit verzoek is in eerste instantie afgewezen, maar in 2022 
zal opnieuw een aanvraag hiervoor worden ingediend. 
 
In oktober werd bestuurslid Jocelyne Moreau (en partner van Theo Niekus) over de petitie en de 
rechtszaak geïnterviewd tijdens een bijeenkomst over nalatenschappen, georganiseerd door de 
Stichting 1000 foto’s in Pakhuis de Zwijger. 

Vanwege de lopende rechtszaak (het Hoger Beroep vindt naar verwachting in 2022 plaats) kon het 
bestuur de activiteiten die zij in het beleidsplan heeft vastgelegd nog niet uitvoeren.  

 

 
 

 


