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Art Back at Nyenrode
Nog geen jaar oud presenteert Art Fund Nyenrode met trots haar derde tentoonstelling, 

en dit keer een wel heel bijzondere. Konden we van november 2014 tot maart 2015 

genieten van indrukwekkende kunstwerken van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Pieter 

Hugo, uit de privé-verzameling van alumnus Herman Vaanholt (19801117), van april  tot 

en met juni 2015 was een selectie uit de verrassende bedrijfscollectie van alumnus 

en LeasePlan CEO Berno Kleinherenbrink (19800061) het onderwerp van een unieke 

tentoonstelling op Nyenrode. Nu is de beurt aan alumnus Diederik Stevens (19790122), 

die na een korte, succesvolle periode in de zakenwereld, zijn passie is gaan volgen door 

schilder en schrijver te worden.

Drie totaal verschillende tentoonstellingen, van zeer uiteenlopende soorten kunst. 

Maar ze hebben één essentieel ding met elkaar gemeen: een rechtstreekse band met 

een Nyenrode alumnus. Als een van de strategieën om kunst op Nyenrode weer een 

voorname plaats te geven, wil Art Fund Nyenrode kunst tentoonstellen uit de privé- 

en bedrijfskunstcollecties die door Nyenrodianen tot stand zijn gebracht, of kunst die 

door Nyenrodianen-kunstenaars is geschapen. Diederik Stevens is één van hen.

Het bestuur van Art Fund Nyenrode wenst u veel kijkplezier en wie-weet inspiratie bij 

het genieten van de schilderijen van Diederik Stevens.

Leo van Os

voorzitter Art Fund Nyenrode

Skyscape at Sunset, 2014 
Acrylic / Oil on canvas, 60 x 50 cm
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De illusie van de mens de omgeving blijvend naar zijn hand te kunnen zetten is een 

opmerkelijke. Want meer dan vergeefse pogingen blijken alle inspanningen daartoe nooit 

te zijn geweest. De vergankelijkheid der dingen bedwingen, het is het verhaal van dweilen 

en de kraan. De rauwe elementaire krachten die ons omringen zijn streng en eigenwijs. Of 

het nou zijn akkers, bouwwerken of aangeharkte zandstranden, we kunnen hun bestaan 

wat rekken, soms zelfs eeuwenlang, maar uiteindelijk lossen ze alle op. Om terug te keren 

naar hun oorsprong. Naar de poëzie. Naar het ongerepte.

Dat kan weemoedig maken. Tegelijkertijd schuilt daarin een bekoring. Het verval noopt 

de mens tot telkens weer nieuwe creaties, hoe tijdelijk ook die dan weer zullen zijn. Maar 

bovenal zijn de ons omringende elementen zelf, evenals de nog ongepolijste plekken op 

aarde, van een onvergelijkbare gratie. 

Aardoppervlak, vulkanen, stormen, slagregens, wolken, zeeën, ze zullen ook de komende 

miljoenen jaren als niets ontziende schoonheden hun adembenemende, goddelijke gang 

gaan. 

    

Diederik Stevens uit het boek Ongereptheden (2015) 

Bestemming Domburg I, 2011 
Acrylic / Oil on canvas, 50 x 70 cm  

Bestemming Domburg II, 2012 
Acrylic / Oil on canvas, 50 x 70 cm
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Seascape II, 2014
Acrylic / Oil on canvas, 140 x 280 cm, tweeluik
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BACK AT NYENRODE

In zijn solo-expositie Back at Nyenrode laat alumnus en kunstenaar Diederik 

Stevens een twintigtal van zijn schilderijen zien. Tezamen vormen ze een 

palet dat een representatief, gloedvol overzicht geeft van zijn wereld, 

oftewel zijn beleving van de ons omringende ‘ongereptheden’. 

Stevens onderzoekt in zijn werk in een eigenzinnige beeldtaal veelal 

van deze ongerepte werkelijkheden; de zogenoemde ‘elementen’ - 

intrigerende en soms ook beangstigende schoonheden - zijn hierbij vaak 

het thema. Zijn werk is ruw figuratief, ‘schilderisch’ van aard, met een 

eigen idioom en toon. In kleur heeft hij een voorliefde voor een ingetogen 

aards coloriet, dat hij soms woest en pasteus aanbrengt, serviel aan de 

impulsen die hem tijdens het makingsproces sturen. 

In Frankrijk is over hem geschreven: … est-il ému par la fragilité des efforts 

humains, le paysage récalcitrant et la force de la mer [hij is gegrepen 

door de fragiliteit van menselijke verrichtingen, de recalcitrantie van 

het landschap en de macht van de zee]. Zijn schilderijen moeten, als 

streven, een beklijvende intrinsieke gevoels- en zeggingskracht hebben, 

en houden. Elk schilderij vormt bij hem de opmaat tot een volgende. 

Het belangrijkste is het schilderen zelf; er bestaat niet zoiets als een 

einddoel.

Diederik Stevens (1960, 
Rotterdam) is een Nederlands 

kunstschilder en schrijver. Na de 
inspirerende en belevenisvolle 

studiejaren op Nyenrode (1979-
1983) en twee jaar militaire dienst 

bij het Korps Mariniers, gaat hij aan 
de slag bij de Koninklijke Grolsch 

om er de export op te zetten. 
Na zeven jaar neemt hij daar als 

General Manager Europe afscheid 
om te gaan ondernemen. Hij neemt 

samen met een Nyenrodemaatje 
een footwear-onderneming 

over, waarin zij het merk Yellow 
Cab ontwikkelen, internationaal 

uitbouwen en vervolgens verkopen. 
Vanaf 1999 wijdt Stevens zich 

volledig aan schilderen en 
schrijven, en volgt daartoe lessen 

aan de kunstacademies van Parijs, 
Antwerpen en Rome. Inmiddels 

is het werk van Stevens, die een 
atelier heeft in Den Bosch en in de 

Auvergne in Frankrijk, geëxposeerd 
zowel in Nederland als in Duitsland, 

België en Frankrijk, waaronder in 
het Grand Palais van Parijs.
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Skyscape II, 2014
Acrylic / Oil on canvas, 110 x 70 cm  

Skyscape I, 2014
Acrylic / Oil on canvas, 110 x 70 cm  
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Skyscape III, 2014
Acrylic / Oil on canvas, 150 x 110 cm  

Skyscape IV, 2014
Acrylic / Oil on canvas, 150 x 110 cm  
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Avondval Schiermonnikoog, 2009 
Acrylic / Oil on canvas, 80 x 60 cm

Herfst op Schiermonnikoog, 2007 
Acrylic / Oil on canvas, 80 x 60 cm
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Mer d’Hiver, 2009
Acrylic / Oil on canvas, 120 x 120 cm

Mer du Nord, 2002
Acrylic / Oil on canvas, 120 x 120 cm
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The Last Frontier, 2015
Acrylic / Oil on canvas,  120 x 120 cm

Alaskan Sunset, 2015
Acrylic / Oil on canvas,  80 x 80 cm
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Hubbard Glacier Feet, 2015
Acrylic / Oil on canvas, 60 x 70 cm
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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 Novem-
ber of that year, students moved into 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 escape.

For many years Jacques Goudstikker had 
been the chairman and driving force behind 

VHOK (Association of Fine Art Dealers in the 
Netherlands) and in 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 (also in the 
Rijksmuseum), as well as organizing numerous 
cultural events at Nyenrode during which 
visitors could, of course, enjoy his impressive 
artworks in the castle.

ART AT NYENRODE

ART BACK AT NYENRODE

 (ill.) ‘Wiener walzen 
op Nijenrode’ by Martin 
Monnickendam (1937, 
oil on linen, 65 x 75 cm) 
illustrating a performance 
by Mengelberg and his 
Concertgebouw orchestra 
in front of the castle on 17 
June 1937. Interestingly, 
at this performance Jacques 
Goudstikker first met his wife-
to-be, Desi von Halban, a well 
known singer from Vienna.

Collection Joods Historisch 
Museum Amsterdam. 
Obtained by courtesy of the 
BankGiro Loterij.

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, Misa Dzoljic, it was possible to 
mount the first exhibition (November 2014 – 
March 2015). It featured 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 first 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. 

A second exhibition was mounted (April – June 
2015), consisting of a selection from the art 
collection of LeasePlan, at which alumnus Berno 
Kleinherenbrink is the CEO.

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 
campus. Generous support from art-loving 
Nyenrodians is a vital part in achieving that.



Art Fund Nyenrode

Straatweg 25
Postbus 130, 3620 AC  BREUKELEN 

E  pschevernels@gmail.com
M  +31 (0)653 79 87 40

Art Fund Nyenrode
Leo van Os, chairman
Pol Schevernels, secretary
Erik Huis, treasurer
Larissa Buwalda
Ronald Emons
Walter Remmerswaal
Roy Voogd

Exhibition 
Dr. Albert Heijn building, ground and first floor

Visits
If you belong to the Nyenrode community you are free to visit the 
exhibition at any time. 

Others interested in visiting the exhibition please apply to 
servicedesk@nyenrode.nl stating the requested date and time, 
number of participants and contact person. You will then be 
informed whether the exhibition area is open to visitors at the time 
requested. 

You can also apply to Museum Vechtstreken for a coordinated visit:

www.vechtstrekenmuseum.nl
Diependaalsedijk 19bm, 3601 GH Maarssen
T  +31 (0) 346 554 440
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