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Stille denker
Explosief schilder Du choc des opinions jaillit la lumière

Dit schreef Jacques Goudstikker in december 1933 als 
aanhef bij een voorwoord van Kasper Niehaus (1889-1974 
kunstcriticus, -verzamelaar en -schilder) die toelichting 
gaf op de “toebereiding” van de ‘Tentoonstelling Moderne 
Kunst’. De heer Jacques Goudstikker meende er goed 
aan te doen mij gelegenheid te geven mijne denkbeelden 
omtrent een expositie van hedendaagse kunst in een daad 
om te zetten. Het is de derde in een reeks die hij zich 
voorstelt in deze ruimte te houden.
  
Bijna vijf en tachtig jaar later verheugen wij ons als Art 
Fund Nyenrode dat we het initiatief dat destijds door de 
markante kunstkenner en vorige eigenaar van Nijenrode 
werd genomen, kunnen en mogen continueren met 
onze tiende tentoonstelling. En van niemand minder 
dan van Kees van Bohemen, van wie ‘kunsttheoreticus’ 
Hans Redeker in 1983 in een monografie opmerkte 
dat er hopelijk spoedig een uitvoerige publicatie over 
diens ‘moderne kunst’ verschijnt. Die kwam er helaas 
nooit. Dankzij De Paauwe Collectie is Art Fund Nyenrode 
gelukkig wel in staat een overzicht van zijn uitgebreide en 
fascinerende werken te tonen. Alumnus Carel Paauwe is al 
decennia lang bewonderaar, vriend van Kees van Bohemen 
en verzamelaar van zijn werk.

Ook moet hier - maar eens - melding gemaakt worden van 
het feit dat we weliswaar door de grote bereidheid uit de 
Nyenrode community (van personen en organisaties) om 
ons deelgenoot te laten zijn van hun passieve en actieve 
kunstinteresse, dit niet zonder medewerking van onze 
zakelijke partners zouden kunnen realiseren. Speciale 
vermelding in dit geval behoeven de werkzaamheden 
voor transport, inrichten en afbreken van de specialisten 
van Kunst.nl bij de - qua formaat - omvangrijke werken, 
waarbij Hypsos desgewenst support verleent als er 
getimmerd moet worden. Ook de inspanningen van Hiscox 
en Paardekooper, gespecialiseerd in de verzekering van 
kunstwerken, mogen niet onvermeld blijven. Vertrouwd 
zijn we vanaf tentoonstelling nr. 5 ‘Hartslag’ met de 
bijbehorende catalogi dankzij alumnus Kees Arends 
verkregen. En natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat 
bij onze tentoonstellingen steeds weer een beroep kan 
worden gedaan op diverse services van Nyenrode Business 
Universiteit. 

Dat wij als bestuur van Art Fund Nyenrode de coördinatie 
van dit alles mogen faciliteren, stellen we erg op prijs. Wij 
hopen dat u onze inspanningen op de ‘toebereiding’ van 
deze 10e tentoonstelling dan ook naar waarde weet te 
schatten. 

Geniet ervan.   

Bestuur Art Fund Nyenrode
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Met een variant op de titel van deze tentoonstelling ‘Stille denker / explosieve 
schilder’ waarmee de kunstenaar Kees van Bohemen bedoeld wordt, zou men de 
verzamelaar en exposant van diens werk - alumnus Carel Paauwe (19580078) - een 

‘wijze koopman / verwoed kunstliefhebber’ kunnen noemen. Dit 
ook in de geest van talrijke vroegere eigenaren van Nijenrode, te 
beginnen met de Amsterdamse koopman Ortt die in de Gouden 
Eeuw het verwoeste Nijenrode laat opknappen.
Hij gold evenals de volgende eigenaren als een echte 
vertegenwoordiger van de ‘mercator sapiens’.  En in het bijzonder 
de laatste eigenaar, Jacques Goudstikker, die bovendien als 
‘cultureel entrepreneur’  al avant la lettre voor zijn fameuze 
internationale kunsthandel de huidige LES Trinity van Nyenrode 
Business Universiteit praktiseerde. 

Als in 1946 Albert Plesman met 38 bedrijven het Nederlands 
Opleidings Instituut voor het Buitenland -  de voorloper van de 

huidige Nyenrode Business Universiteit - opricht, toont hij zich niet alleen een 
luchtvaartpionier doch ook een onderwijspionier. In het curriculum wordt een 
grote plaats ingericht  voor sportieve en culturele vorming. In 1958 wordt ook 

Kees van Bohemen (1928 
- 1985) behoorde tot de 
meest succesvolle schilders 
van zijn tijd. Zijn oeuvre 
aan schilderijen, aquarellen 
en zeefdrukken kwam tot 
stand in de periode 1950 - 
1985. Al vroeg geïnspireerd 
door Kandinsky gaat hij in 
de jaren vijftig naar Parijs 
en werkt samen met Bram 
Bogart en Lotti van der 
Gaag, almede de oudere 
Corneille en Appel. Hij voelt 
zich aangetrokken tot het 
abstract expressionisme 
uit Amerika (De Kooning, 
Gorky) en streeft naar een 
‘informele’ manier om met 
verf en materiaal om te 
gaan. Omstreeks 1965 vindt 
Van Bohemen definitief 
zijn eigen figuratief 
expressionistische stijl.

Carel Paauwe kwam al vroeg 
met het werk van Kees van 
Bohemen in aanraking en 
werd met hem bevriend. 
Over de jaren bouwde hij 
zijn verzameling op, steeds 
zoekend naar topwerken uit 
elke specifieke periode of 
serie onderwerpen.

Een wijze koopman / verwoed kunstliefhebber

student Carel Paauwe met de ’Liberal Arts’ in het aangepaste curriculum 
geconfronteerd. M.a.w. kunst zit in het dna van Nijenrode en met de 
leerfilosofie van hoofd, hart en handen wordt invulling gegeven aan Leadership, 
Entrepreneurship en Stewardship (LES).  

‘Vooral in de filosofie colleges van Stallaert werden vele grote levensvragen 
geduid die ook via de kunst tot uitdrukking komen. Intellectueel zeer 
stimulerend en bovendien soms een eye opener voor bepaalde kunstuitingen 
en kunstenaars. Ik herinner me dat gedichten daarbij ook een grote rol 
speelden. Van huis uit had ik veel contact met performing arts mee gekregen, 
niet zo zeer beeldende kunst. Mijn moeder was een zeer verdienstelijk pianiste 
en nam me mee naar concerten en toneel. Literatuur en gedichten vormden in 
ons gezin ook de basis voor goed declameren. Mijn beide ouders 
waren advocaat en dat stimuleerde ongetwijfeld. 

Ik herinner me ook prachtige zeegezichten die we in Wassenaar aan 
de muur hadden hangen. Visuele impressies kwam ik niet te kort 
doch mijn eerste vrouw die aan de kunstacademie had gestudeerd 
bracht daar een hele nieuwe dimensie in aan. Na Nyenrode en 
mijn vliegeropleiding belandde ik bij reclamebureau Lintas van 
waaruit ik naar hartje New York vertrok om vanuit Rockefeller 
Centre de marketing en reclame voor de Nederlandse kaas te doen. 
Heb dat een paar jaar gedaan en kon daarmee comfortabel oud 
worden, doch vond in de zeventiger jaren een MBA aan Columbia 
University uitdagender. Een sabbatical kon ik me na mijn examen 
om financiële redenen niet veroorloven en dus ging ik direct de 
volgende dag aan de slag bij McKinsey in New York. 

In plaats van zoals destijds al gebruikelijk dagelijks een rondje te 
gaan hardlopen, liep ik musea binnen of de grote veilinghuizen 
Sotheby en Christie’s die vlakbij lagen. Kunst leren kennen en 
herkennen werd een grote passie. Nu nog krijg ik hun catalogi 
en kan ik ze niet ongeopend laten liggen. Via een plaatsing bij 
McKinsey in Amsterdam kwam ik later als Senior partner in Zuid 
Oost Azië terecht waar ik drie jaar heb gewoond en natuurlijk heel 
andere culturele impulsen kreeg. Door mijn advieswerk voor TNT bij 
de fusie met PTT Post kwam ik in 1998 in de Raad van Bestuur van 
TNT Postgroep, waarvan ik in 2002 afscheid nam.

Terugkijkend op mijn jonge jaren, mijn studietijd en mijn loopbaan ben ik blij 
dat kunst daarin een voorname rol gespeeld heeft. Gelukkig ben ik al vroeg in 
mijn jeugd verleid door vooral muziek en dichtkunst en heb ik in mijn werkzame 
en vooral privé leven volop kennis mogen maken en genieten van de beeldende 
kunst. Dat alles heeft mijn leven letterlijk en figuurlijk verrijkt. Nog dagelijks 
mag ik daar graag van genieten in geluid en beeld, waarbij dat laatste vooral 
die schilderijen van Kees om me heen een indruk-wekkende rol spelen. Een 
schilderij van hem is een ontmoeting, beeldt niet noodzakelijk af of uit, maar is 
in zo sterk mogelijke mate de mens in zijn vele dimensies. Picturaal verbeeldt 
hij daarin eigenlijk alle emoties die je in je werk en vrije tijd met zakenpartners, 
familieleden en vrienden tegen komt. Ook dat moet je leren zien.’  

Carel Paauwe (19580078)  
een ‘wijze koopman / verwoed kunstliefhebber’
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Oudezijds
70 x 55 - aquarel (1978)
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Metamorfose  
200 x 150 - olieverf op doek (1974)
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Kenia
130 x 200 - olieverf op doek (1973) 
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Hollandse Polder 
130 x 200 - olieverf op doek (1984)
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zonder titel  
80.5 x 105 - olieverf op doek (1959)
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Het gesprek
150 x 150 - olieverf op doel (1980)
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Evita
160 x 160 - olieverf op doek (1979)
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zonder titel
27.5 x 19 - potlood op papier (1979) 
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Pioenen
50 x 50 - silkscreen (1976) 
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Harlem  
50 x 50 - silkscreen (1978)
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Feestgangers
60 x 80 - silkscreen (1978)
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Brands Hatch 
140 x 140 - olieverf op doek (1968) 
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St. Jovitt 
150 x 150 - olieverf op doek (1969) 
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Captain’s Dinner 
130 x 130 - olieverf op doek (1979)
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Expresse Firenze-Milano
140 x 200 - olieverf op doek (1984)
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Madison Avenue
130 x 130 - olieverf op doek (1972) 
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Waarzegster
150 x 150 - olieverf op doek (1964)
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Hommage Brut
150 x 150 - olieverf op doek (1972)



Louvre Abu Dhabi

Hypsos is als geen andere organisatie in staat om tentoonstellingen te

organiseren die op treffende wijze kennis, schoonheid of emotie overbrengen.

Zoals in het onlangs geopende Louvre Abu Dhabi, waar Hypsos het 

Children’s Museum volledig heeft ingericht.

Hypsos beschikt over de middelen – projectmanagement en productie - 

om een ruimte of creatie zo in te richten dat de verrassende of didactische 

boodschap helder en raak wordt gecommuniceerd. Hypsos staat bekend om 

zijn “Open Mind” voor integratie van nieuwe, innoverende technieken zoals 

theatrale belichting, audiovisuele ondersteuning en multimedia. 

Zo is Hypsos in staat musea en informatiecentra van een extra dimensie te 

voorzien. Natuurlijk wordt er tijdens dit proces ook rekening gehouden met  de 

routing en duurzaamheid van de expositiematerialen.

Hypsos biedt een complete service dienstverlening: van projectmanagement, 

conceptuitvoering, productie, installatie tot en met het onderhoud.

hypsos b.v.
centurionbaan 220
3769 av soesterberg
0346 357500
www.hypsos.com

museuminrichting    •    brand experience    •    winkelinterieur    •    standbouw
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Kunst terug op Nyenrode

In 1946, direct na de tweede wereldoorlog, 
nemen 34 toonaangevende Nederlandse 
bedrijven het initiatief de Stichting Nederlandsch 
Opleidings-Instituut voor den Buitenlandsche 
Dienst op te richten, iets later herdoopt tot 
Nederlands Opleidings Instituut voor het 
Buitenland (N.O.I.B). Vanaf november nemen 
de eerste studenten hun intrek op landgoed 
Nijenrode om na afstuderen te voldoen aan de 
vraag van de initiatiefnemers om snel na de 

oorlog inzetbaar te 
zijn voor de verdere 
internationale 
uitbouw van het 
Nederlandse 
bedrijfsleven. Het 
landgoed wordt in 
het begin gehuurd 
van de Erven 
Goudstikker en 
later gekocht. De 
vorige eigenaar en 
toonaangevend 
kunstverzamelaar 
en handelaar 
Jacques 
Goudstikker had 
Nijenrode achter 
gelaten op zijn 
vlucht voor de 
Duitsers en was 
tijdens die vlucht in 
1940 overleden. 

Jacques 
Goudstikker was 
van 1920 – 1940 
voorzitter en 
de drijvende 
kracht achter de 
Vereniging van 
Handelaren in Oude 
Kunst in Nederland 

(VHOK) en zijn schoondochter Marei von Saher 
mocht daartoe op 14 september 2012 bij het 
100-jarig bestaan van de VHOK postuum de 
gouden Hendrick Goltzius medaille in ontvangst 
nemen. Goudstikker was namelijk niet alleen 
een autoriteit op het gebied van kunst, maar 
hanteerde in zijn beroepsuitoefening eigenlijk 
al avant la lettre de L.E.S. uitgangspunten 
die Nyenrode Business Universiteit voor 
zijn programma’s hanteert: Leadership, 
Entrepreneurship en Stewardship. Goudstikker 
initieerde niet alleen diverse toonaangevende 
tentoonstellingen (o.a. in het Rijksmuseum), 
maar organiseerde ook op Nijenrode talrijke 
culturele evenementen, waarbij de bezoekers 
natuurlijk ook zijn kunstwerken in het vanaf 1935 
opengestelde kasteel konden bezichtigen.    
Tijdens interviews die alumnus Pol Schevernels 
voor het VCV alumni magazine voor zijn serie 
‘Kunst in je omgeving’ (sinds 2008) hield met 

verzamelaars, kunstliefhebbers en kunstenaars, 
toonde menigeen belangstelling zijn kunst op 
Nyenrode te exposeren. Dankzij drie van hen, 
Leo van Os, Herman Vaanholt en Roy Voogd, en 
het enthousiasme van Rector Magnificus Miša 
Džoljić kon de eerste tentoonstelling van Art 
Fund Nyenrode worden georganiseerd. Dankzij de 
medewerking van diverse disciplines op Nyenrode 
kon de preview al bij de viering van de 68e Dies 
op 20 november plaatsvinden. Foto’s van de Zuid 
Afrikaanse fotograaf Pieter Hugo uit de privé 
kunstcollectie van alumnus Herman Vaanholt. 

Om aan de uitdrukkelijke wens van de Rector 
Magnificus tot een gestructureerde aanpak 
tegemoet te komen is in 2015 Art Fund Nyenrode 
opgericht, eigenlijk geheel in de geest van de 
vorige bewoner en kunsthandelaar Goudstikker. 
Leo van Os, als enthousiast ondersteuner van 
Schevernels’ idee, is voorzitter en Roy Voogd, 
initiator van de VCV Kring Kunst, kreeg een 
vliegende start voor zijn culturele initiatief. 

In de geest van Jacques Goudstikker beoogt
Art Fund Nyenrode kunst terug te brengen op 
Nyenrode. Met tentoonstellingen uit privé en 
bedrijfscollecties van aan Nyenrode gerelateerde 
personen en organisaties, maar ook van alumni 
die gekozen hebben voor het kunstenaarsvak. 
Daarnaast wordt via Art Fund Nyenrode een 
platform gevormd voor een eigen kunstcollectie 
op de campus. Schenkingen van kunstwerken 
door alumni worden daar niet alleen dankbaar 
ontvangen doch daardoor ook deskundig 
beheerd. 

In 1946, right after the Second World War had 
ended, 34 prominent Dutch companies took 
the initiative to establish N.O.I.B. (Netherlands 
College for Representation Abroad). In November 
of that year, students moved on to the Nyenrode 
estate. After graduation, they were destined to 
meet the founders’ requirement for speedy post-
war deployment in further developing the Dutch 
business community abroad. Initially the Nyenrode 
property was rented from the Goudstikker heirs, 
and later purchased from them. The previous 
occupant and prominent art collector and dealer, 
Jacques Goudstikker, had to leave Nyenrode and 
flee from the Nazis; he died during his flight.

From 1920 to 1940 Jacques Goudstikker had been 
the chairman and driving force behind VHOK 
(Association of Fine Art Dealers in the Netherlands) 
and on 14 September 2012 his daughter-in-
law, Marei von Saher, accepted on his behalf 
a posthumous award – the Hendrick Goltzius 
gold medal – on the occasion of VHOK’s 100th 
anniversary. Not only was Goudstikker an authority 
in the art field, but was, in a professional capacity, 
in fact already applying what were to become 
Nyenrode Business University’s LES principles: 
Leadership, Entrepreneurship and Stewardship. 
Goudstikker initiated various major exhibitions 
(for example, in the Rijksmuseum), as well as 
organizing numerous cultural events at Nyenrode 
during which visitors could, of course, also see his 
artworks in the castle, which had been open to the 
public from 1935 onwards.

During interviews that alumnus Pol Schevernels 
conducted for the VCV alumnus magazine in 
the feature ‘Art in your surroundings’, with 
art collectors, art lovers and artists among 
the alumni, many former students expressed a 
willingness to display their art at Nyenrode, or 
to donate artworks. Thanks to three of them – 
Leo van Os, Herman Vaanholt and Roy Voogd 
– and to the enthusiasm of Rector Magnificus, 
Miša Džoljić, it was possible to mount the first 
exhibition (November 2014 – March 2015). It 
featured impressive photos by the South African 
photographer Pieter Hugo, from the private 
collection of Herman Vaanholt. 

In response to the express wishes of the Rector 
Magnificus for a structured approach (and in fact 
in keeping with the style of the former owner, 
Goudstikker), Art Fund Nyenrode was set up; with 
Leo van Os as its chairman. He is a passionate 
believer in bringing art back to Nyenrode. Roy 
Voogd envisaged scope for culture and got off to a 
flying start as chairman of the new VCV Kring Kunst 
(Circle Art) in the process.

In the spirit of Jacques Goudstikker
Art Fund Nyenrode intends to organize several 
art exhibitions a year, to be put together by 
people with a connection with Nyenrode. Art Fund 
Nyenrode aims at bringing art back to Nyenrode; 
art from the private or company collections of 
alumni, or art created by artists/alumni. Art Fund 
Nyenrode also seeks to acquire art works for a 
Nyenrode art collection which deserve a permanent 
home on the estate. Generous support from art-
loving Nyenrodians is a vital part in achieving that.

‘Wienerwalzen op Nijenrode’ 1937 door Martin Monnickendam 
(olieverf 65 x 75 cm) voorstellende een optreden van Mengelberg en 
zijn Concertgebouworkest voor het kasteel op 17 juni 1937. Collectie 
Joods Historisch Museum in Amsterdam en verkregen dankzij de 
BankGiro Loterij.

‘Viennese waltzes at Nijenrode’ 1937 by Martin Monnickendam (oil, 65 
x 75 cm) depicting a performance by Mengelberg and his Concertgebouw 
Orchestra in front of Nijenrode Castle on 17 June 1937. Collection Jewish 
Historical Museum in Amsterdam, acquired with BankGiro funding.

Art back at Nyenrode
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Van oudsher is Kasteel Nyenrode een 
kunsthistorische plek waar dankzij verscheidene 
bewoners uit de lange historie ook beeldende 
kunst een voorname rol heeft gespeeld. Diverse 
portretten van bewoners of hun familieleden 
bevinden zich bijvoorbeeld nog in het interieur. 
Markante portretten en familietaferelen stammen 
uit de periode van vele generaties Ortt, (1675 
- 1853), maar in het Kasteel bevinden zich ook 
fraaie stillevens. Verder treffen we daar recentere 
portretten aan van personen die een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de eerste decennia na 
de oprichting van Nyenrode als Nederlands 
Opleidings-Instituut voor het Buitenland. 

Het landgoed met bijbehorende gebouwen werd 
in 1946 door Nyenrode gekocht van de erven 
Jacques Goudstikker, de internationaal vermaarde 
kunstverzamelaar en kunsthandelaar. Het was in 
de periode dat hij eigenaar was van het Kasteel – 
de dertiger jaren van de vorige eeuw – dat kunst 
er hoogtijdagen beleefde.  

In de afgelopen decennia hebben verscheidene 
alumni en organisaties nogal gevarieerde 
kunstwerken aan Nyenrode geschonken. De 
meest opvallende wellicht door talrijke studenten 
die na het behalen van de bul hun verblijf op 
het landgoed met een kunstwerk markeerden. 

Soms geschiedde dat overigens ook door een 
schenking in de vorm van flora en fauna of met 
parkmeubilair.   

Bij de voorbereidingen tot oprichting van de 
stichting Art Fund Nyenrode bleek tijdens 
gesprekken t.b.v. de rubriek „Kunst in je 
omgeving” in het VCV alumnimagazine „Van 
Verre” dat enkele alumni - om zeer diverse 
redenen - bereid waren uit eigen bezit kunst 
aan Nyenrode te schenken. Een eigen Art Fund 
Nyenrode kunstcollectie zou daar ontvanger 
van kunnen zijn, hetgeen door Nyenrode 
Business Universiteit en Stichting Nyenrode werd 
toegejuicht. Immers daardoor wordt een nieuwe 
dimensie toegevoegd aan de missie „kunst terug 
op Nijenrode brengen”. 

Een unieke start voor deze eigen collectie werd 
verkregen bij de NCV Dies in februari 2016 dankzij 
een schenking van alumnus en kunstondernemer 
Bram Polak. Hij schonk een kwalitatief 
hoogwaardige reproductie op ware grootte (65 
x 75 cm) van het iconische olieverfschilderij 
van Martin Monnickendam „Wienerwalzen op 
Nijenrode”, dat 
een door Jacques 
Goudstikker 
in 1937 
georganiseerd 
groots feest 
op Nyenrode 
vereeuwigt. Het 
origineel bevindt 
zich in het Joods 
Historisch Museum 
in Amsterdam; de 
aankoop van het 
schilderij werd 
mogelijk gemaakt 
door de Bankgiro 
Loterij (waar 
alumni Boudewijn 
Poelman en Sigrid 
van Aken actief 
zijn).

Tijdens de najaars-
tentoonstelling 
2016 „Women 
of the World | 

Cultural Diversity” van alumna Annelies Damen, 
bood zij een van haar bijzondere foto’s aan voor 
de collectie: Reflections 1 (120 x 90 cm) uit haar 
serie Elvissa, gemaakt in 2014. Haar collega 
kunstenaar schilder Diederik Stevens deed een 
vergelijkbaar genereuze geste in vervolg op zijn 
tentoonstelling „Back at Nyenrode” in najaar 
2015; hij schonk Mer Glacee (80 x 60 cm) uit de 
serie Mer du Nord van 2009.

Tijdens de eerste tentoonstelling van een 
bedrijfskunstcollectie van een Founding Father, 
Dienst der PTT, begin 2017, mocht Art Fund 
Nyenrode een schenking daaruit ontvangen: 
een print gepreegd op papier, ‘Les Douleurs 
Contemporaines’ van Moniek Toebosch. PostNL 
is een van de rechtopvolgers van de Dienst der 
PTT, in 1946 een van de 39 Founding Fathers van 
Nyenrode.

Van de beide kunstenaars die exposeerden 
tijdens ‚’Kritische keuzes/Personal perspectives’, 
Adrian Rooymans en Rob Weddepohl, werden 
drie kunstwerken ontvangen. Adrian Rooymans 
had een tweede olieverfportret van Jacques 
Goudstikker vervaardigd dat in ontvangst 
genomen mocht worden tijdens de homecoming 
van class 1959. Het eerste exemplaar dat 
Jacques Goudstikker voorstelt, werd overigens 
aangeboden aan diens schoondochter Marei von 

Saher tijdens de 
commemorative 
soiree ‚Venetië 
aan de Vecht’ op 
17/6/17, tachtig 
jaar nadat Jacques 
Goudstikker 
‚Weenen aan 
de Vecht’ had 
georganiseerd. 
Van zijn hand 
werd ook een 
aquarel ‚Nijenrode 
Rosarium met 
Goudstikker prieel’ 
(2002) ontvangen. 
Van Rob 
Weddepohl kon 
een representatief  
schilderij uit 
zijn verrassende 
serie ‚New found 
landscapes’ aan de 
collectie worden 
toegevoegd.   

Tijdens de eerder 
genoemde 
homecoming class 
1959 was door 
jaargenoot Huib 
Boermans vlak 
voor zijn overlijden, een drietal haiku gemaakt 
die refereerden aan de herinneringen met zijn 
‚maten’ op Nyenrode. De met kunst doordrenkte 
homecoming werd afgerond met de primeur van 
de eerste restauratie van een schilderij uit de 
Nijenrode kasteelcollectie, te weten dat van Dr. 
E.B.J. Postma; de memorabele rector (van 1950 
tot 1980) voor deze alumni. Het resultaat hangt is 
in de Ridderzaal. 

Inmiddels mag Art Fund Nyenrode zich nog in 
andere toezeggingen verheugen, waarvoor binnen 
afzienbare tijd gepaste locaties voor plaatsing 
bepaald zullen worden. Uiteraard houden we ons 
voor meer schenkingen aanbevolen.

Reflections 1 | Annelies Damen
fotografie 120 x 90 cm

‘Rosarium Nijenrode met Goudstikker prieel’ 
Adrian Rooymans - aquarel, 80 x 45 (2002)  

Diversiteit in kunst
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Nyenrode Castle has long been a place imbued with 
art history where, thanks to various occupants from 
its long past, the visual arts have played a major 
role. Several portraits of former residents or their 
relatives can still be found in the interior. Striking 
portraits and family scenes can be traced back to 
generations of the Ortt family (1675-1853), but 
fine still lifes also grace the Castle. There are also 
more recent portraits of people who have played 
important roles in the early decades following the 
founding of Nyenrode as Netherlands College for 
Representation Abroad.

Nyenrode purchased the estate with the 
accompanying buildings in 1946 from the heirs of 
Jacques Goudstikker, the internationally celebrated 
art collector and dealer. During his ownership of 
the Castle – in the 1930s – art at Nyenrode enjoyed 
its heyday.

In recent decades several alumni and organisations 
have donated a variety of art works to Nyenrode. 

The most notable no doubt being works with which 
numerous graduates commemorated their days at 
Nyenrode. Others made similar gestures, donating 
flora, fauna or park furniture.

In the run-up to the launch of the Art Fund 
Nyenrode foundation, interviews were published in 
the VCV alumni magazine, Van Verre, in a feature 
entitled ‘Art in your surroundings’. It transpired 
that several alumni were prepared, for a variety 
of reasons, to donate to Nyenrode art works from 
their own collections. A specific Art Fund Nyenrode 
art collection would be the possible recipient. That 
initiative was applauded by Nyenrode Business 
University and the Nyenrode Foundation. After all, 
it would add a new dimension to the mission ‘to 
bring art back to Nijenrode’. 

A unique first work for this Art Fund Nyenrode 
collection was acquired during the NCV Dies in 
February 2016, thanks to the alumnus and art 
entrepreneur Bram Polak. He donated a high-
quality, full-size reproduction (65 x 75 cm) of 
Martin Monnickendam’s iconic oil painting Viennese 
Waltzes at Nijenrode, commemorating a splendid 
party organised by Jacques Goudstikker at Nyenrode 
in 1937. The original painting hangs in the Jewish 
Historical Museum in Amsterdam. Its purchase was 
facilitated by the BankGiro Lottery (in which alumni 
Boudewijn Poelman and Sigrid van Aken are active).

During the 2016 autumn exhibition ‘Women of 
the World | Cultural Diversity’ of work by alumna 

Annelies Damen, the artist gifted one of her 
exceptional photos to the collection. Reflections 1 
(120 x 90 cm) from her Evissa series and made in 
2004. Her fellow artist, Diederik Stevens, made a 
similarly generous gesture after his exhibition ‘Back 
at Nyenrode’ in the autumn of 2015. He donated 
Mer Glacée (80 x 60 cm) from the 2009 Mer du Nord 
series. 

During the first exhibition of a company art 
collection of a Founding Father, Dienst der PTT, 
at the beginning of 2017, Art Fund Nyenrode 
was pleased to receive a gift of an art work from 
this collection: a print on paper of ‘Les Douleurs 
Contemporaines’ by Moniek Toebosch. PostNL is 
one of Dienst der PTT’s legal successors, and as 
such one of Nyenrode’s 39 Founding Fathers in 
1946.

Meanwhile, Art Fund Nyenrode can look forward 
to receiving more pledged works, for which 
appropriate venues will soon be found. Needless to 
say, more donations are welcome.

Mer du Nord | Diederik Stevens
acrylic/oil on canvas, 80 x 60 cm, 2009

Les douleurs contemporaines  |  Moniek Toebosch
preegdruk op papier, 1995

Diversity in Art

‘Jacques Goudstikker’ | Adrian Rooymans  
oil on canvas, 40 x 60 (2017) 

‘After the rain’ | Rob Weddepohl 
100 x 80 Acryl/paneel (2004)
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1.  ‘A Collection without Concessions’ 
Photos by South African artist Pieter Hugo, from the collection of 
alumnus Herman Vaanholt (1980117), were exhibited from November 
2014 till March 2015. 
 
November 2014 – maart 2015, Pieter Hugo, Zuid Afrikaans fotograaf - 
collectie alumnus Herman Vaanholt (1980117).

2. ‘Art & Cars’ 
A second exhibition was mounted (April – June 2015), consisting of 
a selection from the art collection of LeasePlan Nederland, at which 
alumnus Berno Kleinherenbrink (19800061) is the CEO. 
 
April – juni 2015, LeasePlan bedrijfscollectie, diverse fotografen - CEO 
alumnus Berno Kleinherenbrink (19800061).

3.  ‘Back at Nyenrode’ 
Alumnus/artist Diederik Stevens (19790122) has exhibited his paintings 
at Nyenrode from the beginning of September till the end of November 
2015.   
 
Augustus – oktober 2015, schilderijen - alumnus / kunstenaar Diederik 
Stevens (19790122).

4.  ‘Nieuwe wegen / Challenges’ 
From December 2015 till the middle of April 2016 a selection from 
the impressive collection of modern art from alumnus Henk de Heus 
(19610035)  and his wife Victoria de Heus-Zomer 
 
December 2015 – april 2016, Hedendaagse kunst uit o.a. Verre Oosten, 
Nederland, Duitsland  - selectie uit privé collectie De Heus - Zomer 
(alumnus Henk de Heus 19610035).

5.  ‘HARTSLAG’ 
A special exhibition from June till September 2016 with the choice of 
the Nyenrode community (students, alumni and employees) from the 
collection of business art service Kunst.nl of which alumnus Bram Polak 
(19960105) is the owner. 
 
September 2016, Keuze van de Nyenrode community (studenten, alumni 
en medewerkers) uit de collectie van kunstuitleenbedrijf  Kunst.nl van 
Bram Polak (19960105).

6.  ‘Women of the World – Cultural Diversity’  
October 2016 – January 2017 - Retrospective exhibition presenting 
10 years of professional photography by alumna Annelies Damen 
(19880026) in 38 art works. 
 
Oktober 2016 – januari 2017, overzicht van 10 jaar professionele fotografie 
door alumna Annelies Damen (19880026) in 38 kunstwerken.

7.  ‘Commissioned Art’ 
January – April 2017 - A special selection from the company collection 
of one of Nyenrode’s  Founding Fathers PostNL. 
 
Januari-april 2017 - Een bijzondere selectie van de collectie hedendaagse 
kunst van PostNL, een van Founding Fathers van Nyenrode.

8.  ‘Kritische keuzes | Personal perspectives’ 
May – September 2017 - selection from the artistic work by alumni 
Ad Rooymans (19590078) and Rob Weddepohl (19560096)  
 
April - september 2017 - Een selectie uit het artistieke werk van alumni 
Ad Rooymans (19590078) en Rob Weddepohl (19560096)

9.  ‘Van Kelder tot Frankot’
 October - December 2017  -  selection from the private collection of 

alumnus Maarten Bertrams (19630012) and his wife Tineke

 Oktober - december 2017  -  selectie uit de privé collectie van alumnus 
Maarten Bertrams (19630012) en zijn vrouw Tineke.

Voorgaande tentoonstellingen
Previous exhibitions
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Fine Art
by Hiscox

Fine art. It’s more 
than a policy, 
it’s our passion.

www.hiscox.nl
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De Kunst van 
goed Verzekeren
Paardekooper Private Insurance is ruim 25 jaar gespecialiseerd 
in het verzekeren van bijzondere bezittingen, kostbaarheden, 
kunst, en sieraden.

Wij hanteren interessante premies en All Risks voorwaarden.

Benieuwd naar onze mogelijkheden?
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Al 30 jaar is Kunst.nl (mede-eigenaar alumnus Bram Polak - 19960105) marktleider in verhuur en 
verkoop van kunst in Nederland en België. Voor bijna 2000 bedrijven en instellingen wordt de kunst 
verzorgd op basis van een unieke full service huurformule.  Daarbij kan gekozen worden uit meer dan 
40.000 originele kunstwerken, fotografie, grafiek en sculpturen van meer dan 1000 Nederlandse en 
Belgische kunstenaars. Zowel met gevestigde namen als jonge talenten. Maar ook met outsiderkunst. 
Een verzamelterm voor autodidacten die buiten het gebruikelijke kunstcircuit opereren, maar 
waarvan hun werk al geruime tijd dankbaar door Kunst.nl wordt omarmd. Alle kunstwerken en 
kunstenaars zijn online via Kunst.nl/collectie te bekijken. Oordeelt u zelf over de gevarieerdheid van 
de keuzes qua stijlen, richtingen, technieken, materiaalgebruik, motieven etc. 

Kunst huren, kopen, schenken, of beheren
De impact van kunst is groot. Inspirerend voor medewerkers en enthousiasmerend naar managers. 
Kunst werkt positief op de werksfeer en veraangenaamt de werkomgeving. Het is de passie van 
onze ruim 50 medewerkers daar dagelijks aan mee te werken. Met een toegankelijke en unieke full-
service huurformule maken we de grootste en meest actuele kunstcollectie bereikbaar voor iedere 
organisatie. Op basis van wensen, verwachtingen en eisen aan bijvoorbeeld beschikbare ruimtes 
maken we samen met de organisatie zorgvuldige keuzes voor grote of kleine formaten, series van 
bijpassende werken, thema’s of functionele onderwerpen. 

Alle kunstwerken in de collectie zijn ook te koop. Op onze website vindt u de prijzen per kunstwerk. 
Graag adviseren wij u bij specifieke wensen m.b.t. de aankoop van een kunstwerk; voor uw 
relaties of een unieke locatie. Ook verzorgen wij kunst in opdracht of voor exclusieve uitgaven 
en relatiegeschenken. Van concept tot levering begeleiden we op basis van onze ervaringen en 
deskundigheid het hele traject. 

Steeds meer bedrijven en organisaties vragen ons ook om het beheer van een door hen reeds 
opgebouwde bedrijfscollectie over te nemen; geheel of gedeeltelijk. Speciaal door ons ontwikkelde 
software voor collectiebeheer en de modernste technieken helpen ons daarbij dankzij bijv. digitale 
fotografie, barcodes en RFID chips.
Ook verzorgen wij logistieke taken zoals verhuizingen bij roulaties van kunst tussen vestigingen, 
waarbij natuurlijk de specialistische transportfaciliteiten waardevol zijn.    

Uitgebreide informatie vindt u op kunst.nl waar u ook onze brochure kunt opvragen.
Kunst.nl, Oosterhoutseweg 18, 4941 WZ Raamdonskveer, 088 1800180
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Talking Heads | lichtsculptuur Viktor Vicsek

Geleend van alumnus Felix Gutmann uit de collectie van 
Amsterdam Light Festival.

Geplaatst voor het Koetshuis tijdens Commemorative Soirée 
‘Venetië aan de Vecht’ op 17/6/2017 n.a.v. Jacques Goudstikker’s 
‘Weenen aan de Vecht’ op 17/6/1937
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