Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 3418262
Secretariaat: p.a. Plantage Lepellaan 6, 1018 DL Amsterdam Telefoon 020-627 45 59
Penningmeester: H. Elffers, Mozartkade 11, 1077 DJ Amsterdam Telefoon 020 6734255
Bankrekening: NL53 INGB 0006 9350 51
De Stichting heeft de ANBI-status. RSIN-nummer 8134.96.354
Website: www.willemwitsen.nl ; Email: stichtingwillemwitsen@xs4all.nl

Beleidsplan 2022 van de Stichting Willem Witsen
Doelstelling
De Stichting Willem Witsen stelt zich ten doel het onderzoek naar leven en werk van de
schilder, etser en fotograaf Willem Arnold Witsen (1860-1923) en het culturele leven van zijn
tijd te bevorderen en te ondersteunen.
Jaarplan 2022
In 2022 zal worden gewerkt aan het organiseren van de Witsenlezing 2022, aan het
manuscript van een bloemlezing, en het stichtingsbestuur is beschikbaar voor advies.
De Witsenlezing 2022
De Stichting Willem Witsen beijvert zich voor het jaarlijks organiseren van de Willem
Witsenlezing, in samenwerking met de RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis
(www.rkd.nl) . De lezing wordt jaarlijks in het voorjaar in Den Haag bij de RKD gehouden,
door een gerenommeerde kenner van de wisselwerking tussen de kunsten rondom 1900 –
dus met inbegrip van architectuur, muziek, theater etc. – in de culturele context van die tijd.
De Willem Witsenlezingen zijn achtereenvolgens gehouden door:
2018 prof. Elisabeth Leijnse
Zeven levens van Willem Witsen; de biografie als interdisciplinaire geschiedschrijving.
2019 dr. Jenny Reynaerts
‘Weedom’. Melancholie en vrouwbeeld aan het einde van de 19e eeuw.
In 2020 en 2021 kon vanwege de Corona-epidemie geen Witsenlezing worden gehouden.
De toen geplande lezing kan nu alsnog worden gehouden:
2022 dr. Leo Samama
'Diepenbrock, Witsen en Gorter, en het Nederlands symbolisme in woord en klank’
Bloemlezing
Er wordt gewerkt aan het uitbrengen van een bloemlezing met een keuze van brieven van
Witsen aan kunstenaars en familie en vrienden. Dit project is gebaseerd op selectie en

annotatie van brieven van en aan Witsen zoals die eerder door onze Stichting zijn
getranscribeerd. Deze transcripties zijn beschikbaar gesteld op de Digitale Bibliotheek der
Nederlandse Letteren, dbnl (www.dbnl.nl) en aldaar voor iedereen raadpleegbaar.
Gepland is eind 2022 het manuscript van de bloemlezing af te ronden, door een drietal
bezorgers, onder toezicht van een redactiecommissie bestaande uit leden van het bestuur
van de stichting. Tevens wordt met een uitgever overlegd om de bundel in april 2023 te
kunnen uitbrengen, ter gelegenheid van het 100ste sterfjaar van Witsen.
Advies
De Stichting houdt zich beschikbaar om zo mogelijk studenten en wetenschappers van
advies te dienen over de bij de dbnl raadpleegbare correspondentie van Witsen.
Financiën van de stichting
Voor de financiering van de activiteiten is de stichting afhankelijk van donateurs en
sponsors.
Donateurs zijn personen die op jaarbasis een bedrag van € 60 ter beschikking van de
stichting stellen, als tegenprestatie krijgen zij gratis toegang tot de Witsenlezing. Uit de
donateursgelden tracht de stichting de lopende kosten (bankkosten, onderhoud website) te
bestrijden.
Incidentele bezoekers van de Witsenlezing wordt een bescheiden toegangsprijs gevraagd.
Sponsors worden voor projecten keer op keer geworven, voornamelijk onder culturele
fondsen en onder bedrijven die een zekere verbinding met Witsen hebben. Al deze fondsen
worden met het oog op een concreet project geworven, en jegens de subsidiegevers
verantwoord. De Stichting heeft niet het oogmerk een vermogen op te bouwen, maar richt
zich op projectfinanciering.
Thans wordt gepoogd de financiering van de bloemlezing, boven vermeld, door sponsoring
rond te krijgen. Tevens is jaarlijks de financiering van de tekorten op de Witsenlezing een
punt waarvoor wij sponsoring zoeken.
De stichting heeft de ANBI-status.
Het bestuur van de stichting verricht zijn werkzaamheden zonder daarvoor betaald te
krijgen.
De stichting publiceert het financieel jaarverslag op de website.

