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W at had Theo gewild? De laatste wil 
van straatfotograaf Theo Niekus 
(1956-2019) is de inzet van de 

campagne ‘Theo draait zich om in zijn urn’, 
een initiatief van zijn partner, de fotografe 
Jocelyne Moreau. Theo was al enige tijd 
bezig met een testament om wettelijke ver-
erving te voorkomen. Hij wilde dat zijn werk 
én zijn huis na zijn dood terecht zouden 
komen bij de mensen – of instanties – die 
hem gedurende zijn leven hadden gesteund, 
met het specifieke doel straatfotografen  
van volgende generaties te inspireren en  
te ondersteunen.
Aanvankelijk klopte hij aan bij het Mondriaan  
Fonds, dat hem verschillende keren een sub-
sidie had toegekend. Maar het Mondriaan  
Fonds is een rijksfonds en kán helemaal geen 
erfenissen aanvaarden. Zo kwam hij bij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds terecht, waar 
hij de oprichting van een fonds op naam zou 
kunnen voorbereiden. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds komt inderdaad voor in een 
concepttestament, maar Theo voelde zich 
niet echt thuis bij deze organisatie. Te formeel,  
te veel eisen. Het fonds wilde zelfs toezicht 
op het onderhoud van het huis zolang hij 
nog in leven was. Dat ging hem te ver, ook 
omdat hij er niet alleen woonde.

Toen dacht Theo terug aan fotografiekenner 
Wim Vroom, die betrokken was bij het Fonds 
Anna Cornelis voor documentaire fotografie. 
Het Fonds Anna Cornelis had een belangrijk 
deel van de financiering verzorgd van zijn  
Pasatiempo Encyclopedie, een beeldenencyclo- 
pedie’ van zo’n 4.200 foto’s uit 2008, en zou 
dus een prachtige bestemming zijn. Vroom liet 
aanvankelijk niets van zich horen, waarna Theo 
rechtstreeks contact opnam met het fonds.  
Dat was een gouden greep: het fonds was blij 
verrast over zijn genereuze aanbod en was 
ook in staat de constructie zoals Theo die had 
bedacht te aanvaarden.
In het concepttestament staat Theo’s partner  
Jocelyne Moreau als erfgenaam vermeld, als  
executeur van de nalatenschap en als ‘bezwaarde’  
in de tweetraps-making. Met deze constructie 
zou zij het werk onder haar hoede krijgen en kon  
zij tot haar overlijden in het huis blijven wonen. 
Het was de bedoeling dat het Anna Cornelis 
Fonds als ‘verwachter’, uiteindelijk de erfenis zal 
verkrijgen. Op 22 oktober 2019 zouden Theo 
en de vertegenwoordigers van het fonds elkaar 
ontmoeten om de nalatenschap en de voor-
genomen ‘tweetraps-making’ in het testament 
te bespreken. Maar zeventien dagen daarvoor 
kwam Theo, totaal onverwacht, door een hart-
infarct te overlijden. Hij was 63 jaar oud.

Achtergrond

Een conflict over de erfenis van de bekende Amsterdamse 

straatfotograaf Theo Niekus heeft geleid tot een petitie 

voor een versoepeling van het erfrecht. Zijn collectie en 

zijn huis hadden nieuwe generaties straatfotografen moeten 

inspireren, maar wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. 

Moet er echt een handtekening onder het testament staan, 

of is het voldoende als een op andere wijze kenbaar 

gemaakte laatste wil duidelijk is?  

tekst: Hans van der Klis
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  Bloemen op het Damrak op 5 oktober 2021, 
de sterfdag van Theo. Theo’s naam is gegraveerd 
in een stoeptegel, een provisorisch gedenkteken 
in afwachting van een nieuwe vergunning voor 
een officiële steen.  © JOCELYNE MOREAU



FOCUS 11   53   NOVEMBER 2021

Victoria Hotel
Jocelyne Moreau had al een vreemd gevoel, 
toen ze die dag aan het einde van de middag 
thuiskwam. Het was onwerkelijk stil in hun 
huis aan de Schellingwouderdijk in Amsterdam.  
Ze had honger en smeerde alvast een boter-
ham voor zichzelf, in afwachting van de komst 
van haar partner. Elf jaar eerder hadden ze 
elkaar ontmoet, toen ze samen in de jury van  
een fotografieprijs zaten. Ze waren het nergens  
over eens en dat leidde tot scherpe, maar 
leuke discussies. Jocelyne is een fotografe die 
zich grondig voorbereidt en haar foto’s ensce-
neert; Theo was een fotograaf die liefst niet 
eens door de lens keek. Hij hield de camera 
voor zijn buik en drukte af. Pas achteraf keek 
hij wat voor dingen zich voor zijn lens hadden 
afgespeeld.
Jarenlang was Theo een paar dagen per week 
op straat te vinden, de laatste jaren vrijwel uit-
sluitend bij het Victoria Hotel in Amsterdam,  
op de hoek van het Damrak en de Prins Hen-

drikkade, misschien wel het drukste punt van 
de stad. Hij fietste er naartoe, de camera op 
de borst, klaar om te beginnen. In de boeken  
die hij maakte is meteen te zien hoe hij tegen 
de wereld aankeek: de taferelen zijn chaotisch,  
hij bracht geen rangorde aan. Dat is terug te  
zien in de vlakverdeling, die soms haast abstract  
is, ook al doordat zijn foto’s vaak een tikje 
scheef waren. Een van zijn bekendste foto’s 
was die van een man die een emmer verf van 
zijn scooter had laten vallen, wat resulteerde 
in een enorme kliederboel over het hele fiets- 
pad. Theo begreep wel waarom mensen aan-
sloegen op die foto, maar daar was hij niet 
naar op zoek. Zijn werk was veel onnadrukke- 
lijker. Theo kreeg wel eens de kritiek dat zijn 
foto’s vlak waren, maar dat commentaar  
duidt op een fundamenteel onbegrip van zijn 
werk. Het ging hem om de toevalligheden,  
de vreemde dynamiek die tussen mensen 
bestaat, de gezichten, de vormen en de for-
maten. Hij wilde alles ongefilterd vastleggen.
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Het ging Theo om 
de toevalligheden,  

de vreemde dynamiek 
die tussen mensen 

bestaat, de gezichten, 
de vormen en de 

formaten. 

  Foto’s van Theo gemaakt in mei 2014 in opdracht van het Amsterdams Stadsarchief.  © JOCELYNE MOREAU
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I N D E X  PA S ATI E M P O  P RO J E C T

Achtergrond
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Schatkamer
Tot zijn dertigste schilderde Theo ook nog.  
Hij had na de Koninklijke Academie in Den 
Haag (richting fotografie) twee jaar de avond-
opleiding van de Rietveldacademie (richting 
schilderkunst) gevolgd. Maar hij raakte in 
zichzelf gekeerd van de lange dagen die hij 
maakte in zijn atelier aan de Schippersstraat. 
Dat was voor hem de aanleiding de straat 
op te gaan, de confrontatie met mensen te 
zoeken. Dat leidde tot werk als het boek 
Passanten en de ongepubliceerde Encyclo-
pedie van het menselijk handelen, die hij ook 
onder de naam Pasatiempo wilde publiceren. 
Honderd delen moest de encyclopedie gaan 
tellen: een alomvattend overzicht van de 
dingen die mensen op straat doen, van botsen-
struikelen-vallen en weer opstaan tot bijten-
proeven-ruiken en likken en alles wat je maar 
kunt verzinnen.
Theo werkte hard: één dag fotograferen 
betekende ook één dag uitzoeken, hij schoot 
duizenden foto’s per maand. Alleen het uit-
gezochte beeldmateriaal voor Pasatiempo 
telt al vierduizend opnamen. Zijn collectie is 
waardevol, besefte Theo zelf ook. Misschien 
niet eens in geld uitgedrukt; zijn boeken 
waren geen bestsellers en hij moest echt zijn 
best doen ze te verkopen. Maar inmiddels is 
er volop belangstelling uit de professionele 
hoek. Het Nederlands Fotomuseum heeft 
naar het werk gekeken en het Amsterdams 
Stadsarchief heeft laten weten een deel te 
willen opnemen.
Uitgerekend daar, tussen al die duizenden 
foto’s en boeken, in dat kleine kamertje op de 
Schellingwouderdijk, trof Jocelyne hem die 
vijfde oktober aan. Een dag later zouden ze 
vertrekken naar een filmfestival in Albanië, 
waar ze samen – weer! – deel zouden uit-
maken van een jury. Een traumatische gebeur-
tenis en het begin van een zware periode. 
Ze had hem zo graag al veel eerder leren 
kennen. Theo was niet de gemakkelijkste om 
mee samen te wonen, maar Jocelyne ook 

ning of om Theo’s laatste wil? Er zijn genoeg 
mensen die kunnen getuigen dat Theo het 
anders heeft gewild.
Het oordeel van de rechtbank druist in tegen 
de wensen van Theo. Is het geldende erfrecht 
niet achterhaald, nu er de laatste decennia 
veel minder wordt getrouwd?
Jocelyne is niet van plan zich bij de situatie 
neer te leggen. Ze heeft de Stichting Theo 
Niekus opgericht en is in mei 2021 een petitie 
gestart: ‘Theo draait zich om in zijn urn’, een 
benaming die weinig aan de verbeelding 
overlaat. Jocelyne bindt de strijd aan met de 
rigide toepassing van de wet. Of liever nog wil 
zij de wet te laten aanpassen of veranderen. 
Op de uitvaart heeft Jocelyne Theo beloofd 
er alles aan te doen zijn laatste wens in ver-
vulling te doen gaan. Het is het laatste dat 
ze voor hem kan doen.      

 •

niet: ze hadden elk al lang hun gewoontes 
ontwikkeld. Hij was een minimalist, zij juist 
meer bourgondisch ingesteld. Maar ze gaven 
elkaar de ruimte. En hij was inspirerend, 
zorgzaam en romantisch.

Laatste of uiterste wil
Na Theo’s overlijden kwamen er volop pro-
blemen over de erfenis. Theo en Jocelyne 
waren niet met elkaar getrouwd. Er is geen 
sprake van een ondertekend testament van 
Theo, alleen van een ontwerptestament. 
Het Nederlands erfrecht verwijst dan naar 
de bestaande familieleden als erfgenaam. 
Maar die lijken niet van plan rekening te  
houden met de ideeën die Theo in zijn 
concepttestament kenbaar heeft gemaakt. 
Niet alleen ten aanzien van Theo’s werk, 
ook ten aanzien van het huis, dat op naam 
van Theo stond. Hij had een belangrijk deel 
betaald met een erfenis die hij had gekregen, 
Jocelyne betaalde de aflossing van de 
overige leningen die zij voor het huis waren 
aangegaan. In januari 2021 heeft ze hun 
gezamenlijke huis moeten verlaten.
Maar dat Theo’s laatste wil niet in vervulling 
zal gaan, doet Jocelyne nog meer pijn. Er is 
overleg geweest tussen haar en de familie. 
Ze heeft aangeboden de erfbelasting te 
betalen en rechters hebben aangedrongen 
op mediation. Maar dat heeft allemaal ner-
gens toe geleid.
Juridisch staat Jocelyne niet sterk. In een 
bodemprocedure heeft de rechtbank bepaald 
dat de familie erfgenaam is. Alleen een hoger 
beroep kan nog verandering brengen in de 
situatie. Maar de jurisprudentie biedt weinig 
aanknopingspunten. Er is een handtekening 
nodig onder het testament, en een vaststel-
ling door de notaris. Samen vormen die de 
bekrachtiging van de uiterste wil, zoals dat in 
juridische termen heet. In theorie had Theo 
zijn mening nog kunnen wijzigen, de laatste 
zeventien dagen van zijn leven. Maar, zo vraagt 
Jocelyne zich af, gaat het om een handteke-
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De petitie van de Stichting Theo Niekus is te 
vinden op ookzondertestament.petities.nl, 
eventueel via de site van de stichting zelf: 
stichtingtheoniekus.nl.

Op vrijdagmiddag 29 oktober 2021 is er in 
Pakhuis de Zwijger een bijeenkomst van 
Stichting 1000 foto’s, waar aandacht wordt 
besteed aan de petitie. Advocaat Job Henge-
veld houdt bij die gelegenheid een presen-
tatie over wat er komt kijken bij het regelen 
van de nalatenschap in combinatie met 
intellectueel eigendom (onder voorbehoud).


