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1. Inleiding  

 
Stichting Weisbard biedt cultuur aan op een vaste ontmoetingsplek in Rotterdam. In 
Weisbard zijn exposities van beeldende kunst te zien en er worden culturele avonden 
georganiseerd. Stichting Weisbard richt zich niet alleen op kenners, een streven is 
om (jonge) mensen met een minder geoefende blik te verleiden door cultuur in de 
breedste zin van het woord. De initiatiefnemer van Stichting Weisbard heeft een 
zwak voor beginnende en vergeten kunstenaars, alsmede outsiders (art brut); veelal 
zal hun werk worden getoond. 
 
Per jaar zal er een planning worden gemaakt. Vaste waarden: vier keer per jaar 
wordt een kunsttentoonstelling gehouden en op iedere eerste donderdag van de 
maand vindt een culturele avond plaats. 
 
 

2. Activiteiten  
 
Hugo Borst is kunstliefhebber. In september 2021 heeft hij Stichting Weisbard 
opgericht. Hij beschouwt het onder andere als zijn missie om kunst die anders 
ongezien zou blijven te ontsluiten.  
Het was de bedoeling om in 2021 de deuren van galerie Weisbard te openen om 
deze kunst een podium te geven maar die opening is verschoven naar 2022.  
In 2021 zijn voorbereidingen getroffen voor de totstandkoming van galerie Weisbard. 
zoals oprichting van de stichting, inrichting van het pand en voorbereiding van de 
officële opening in april 2022. 
Vanaf het voorjaar van 2022 is elk kwartaal een expositie in Weisbard. Tussen de 
tentoonstellingen door hangt in deze ruimte kunst die Borst zelf heeft verzameld. Van 
woensdag tot en met zaterdag is Weisbard ’s middags open. 
 
De galerie is gelegen in Little C aan de Karl Weisbardstraat. Karl Weisbard (1877-
1942) was een durfal, een pionier. Honderd jaar geleden verrijkte deze Joodse 
immigrant het uitgaansleven in Rotterdam als bioscoop- en theaterondernemer. Elke 
eerste donderdag van de maand is er ’s avonds wat te beleven. In Weisbard hoor je 
schrijvers, dichters en muzikanten. Zeer waarschijnlijk komen ook andere 
podiumkunstenaars voorbij. Wil je weten wat voor activiteiten er gepland zijn dan is 
dat te vinden op de website van Weisbard: weisbard.nl en te volgen op Instagram via 
@weisbard_  
 
 



3. Organisatie 
 
Weisbard is een stichting, opgericht op 14 september 2021 in Rotterdam. 
Het heeft een bestuur, bestaande uit drie personen: 

- Hugo Borst, voorzitter 
- Sander de Kramer, secretaris 
- Dick Molenaar, penningmeester 

 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
863054742.  
 
Het bestuur komt (ten minste) twee keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Het 
dagelijks bestuur zal worden gevoerd door Hugo Borst. Hierbij wordt hij ondersteund 
door één parttime medewerker: Barbara van Hattem. Weisbard zal op regelmatige 
basis een leerzame werkplek bieden aan stagiairs van diverse cultuur- en 
communicatieopleidingen.  
 

 
 
 


