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Kunst en Nyenrode

Het organiseren van kunstexposities op Nyenrode is onder de 

naam Art Fund Nyenrode begonnen als een klein initiatief van een 

bescheiden groep alumni, twee jaar geleden. Zij toonden zich 

enthousiaste kunstliefhebbers met veel ambitie en organiseerden 

destijds de eerste tentoonstelling met foto’s verzameld door 

een Nyenrode alumnus. Er had in de jaren daarvoor geen kunst 

gehangen aan de muren van het Albert Heijn gebouw, dus werden her en der aanpassingen gedaan 

om de ruimtes geschikt te maken voor exposities. Het bleek een dankbare investering want de 

ene tentoonstelling volgde de andere op. Museale stukken en soms zelfs kwetsbare kunstuitingen 

waren op onze gangen plotseling te bewonderen. 

Een aantal studenten ging zich verdiepen in de tentoongestelde kunst en ontpopten zich als gidsen 

voor de bezoekers. Dat was ook nieuw. Dit op zich was al een uitzonderlijke prestatie maar daar 

bleef het niet bij. Het aanbod was zo interessant dat lezers van de Volkskrant zich in een oogwenk 

inschreven voor exclusieve rondleidingen. Nyenrode werd een kleine galerie waarbij sommige kunst 

ook te koop was – en ook gekocht werd. Bij gelegenheid van dit succes zijn de organisatoren met 

de studenten in gesprek gegaan om de samenwerking structureel te maken. Dit juich ik van harte 

toe. 

De eerste tentoonstelling in het derde jaar sinds de start van dit initiatief, toont een selectie van 

de kunst verzameld door PostNL. Het is een bijzondere start omdat de voorloper van PostNL, 

de Dienst der P.T.T. in 1946 één van Founding Fathers was van Nyenrode als instituut, destijds 

genaamd het Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland. We zijn verheugd PostNL weer 

op Nyenrode te mogen verwelkomen en een podium te kunnen bieden voor hun kunstcollectie. 

De ambities van Art Fund Nyenrode reiken inmiddels weer verder. Meer exposities zijn al gepland in 

de komende jaren en er is een Raad van Advies geïnstalleerd die het bestuur van Art Fund Nyenrode 

zal bijstaan in het vervullen van haar missie om Nyenrode en kunst met elkaar te verbinden. 

Kunst verrijkt de verbeelding en prikkelt de creativiteit. Ik verwelkom daarom ook de collectie van 

PostNL van harte, en wens alle bezoekers van Nyenrode – studenten, medewerkers, alumni en 

andere gasten - veel genoegen met deze tentoonstelling. 

Miša Džoljić
Rector Magnificus Nyenrode Business Universiteit

Art and Nyenrode

The organisation of art exhibitions at Nyenrode, under the name Art Fund Nyenrode, began two years ago as a 

low-key initiative by a small group of alumni. They were enthusiastic art lovers with considerable ambition whose 

first exhibition featured photos collected by a Nyenrode alumnus. Prior to that, no art had hung on the walls of 

the Albert Heijn building, so here and there adaptations were made to make the various spaces suitable for art 

displays. It proved to be a rewarding investment, because one exhibition succeeded another. All of a sudden, 

museum-quality, sometimes fragile art works could be admired in our corridors.

Several students delved into the art on display and became guides for the visitors. That too was new. And as such 

a singular achievement – but more was to come. The selected art was so interesting that readers of the Volkskrant 

newspaper signed up post-haste for exclusive guided tours. Nyenrode had become a small gallery where some 

artworks were on sale and were actually purchased. In view of this success the organisers and students got 

together to discuss how to structure their collaboration. Something I wholeheartedly applaud.

This first exhibition in the third year since the initiative began features a selection of art collected by Post NL. It 

is a special step, since the predecessor of PostNL, Dienst der P.T.T., was one of the Founding Fathers of Nyenrode 

as an educational institute, known at the time as the Netherlands Educational Institute for Overseas Service or 

NOIB. We are delighted to welcome PostNL once more at Nyenorde and to be able to provide a venue for its art 

collection.

Today the ambitions of Art Fund Nyenorde continue to expand. More exhibitions are planned for the years to come 

and an advisory board bas been set up to support the Art Fund Nyenrode Board in accomplishing its mission to 

bring Nyenrode and art together.

Art enriches the imagination and stimulates creativity.  And so it is my great pleasure to welcome the PostNL 

collection  and wish all visitors to Nyenrode – students, staff, alumni and other guests – a pleasurable journey 

through this exhibition.

Miša Džoljić
Rector Magnificus Nyenrode Business Universiteit

Kunst in OpdrachtKunstzinnig verleden en heden

We zijn zeer verheugd om met deze inmiddels zevende Art Fund Nyenrode tentoonstelling een 
bedrijfskunstcollectie van een van Nyenrode’s Founding Father te kunnen tonen. Om juister te zijn 
van een rechtsopvolger van de ‘Dienst der P.T.T.’, die in 1946 één van de 39 grondleggers was van wat 
destijds het Nederlands Opleidings-Instituut voor het Buitenland heette. Nu inmiddels uitgegroeid tot 
Nyenrode Business Universiteit, die dit jaar het 70-jarig bestaan viert – een uitgelezen moment om een 
bedrijfskunstcollectie van één van die grondleggers tonen. 

Hoewel de dienstverlening van de P.T.T. sindsdien door talrijke verzelfstandigde bedrijven 
is overgenomen, mag PostNL zich de trotse eigenaar noemen van een van de oudste 
bedrijfskunstcollecties van Nederland. In het voorjaar 2015 mochten we al uit de bedrijfskunstcollectie 
van LeasePlan putten, dat door de overname van KPN Autolease (v/h PTT RAC) in feite ook een 
rechtsopvolger van de Dienst der P.T.T. genoemd kan worden. Echter met de kunstcollectie ‘Art and 
Cars’ werd dankzij een initiatief van alumnus en CEO Berno Kleinherenbrink daar een compleet nieuwe 
invulling aan gegeven. Hij stelde ons twee jaar geleden in de gelegenheid daaruit een spannende 
selectie op Nyenrode te tonen. 

„De PostNL collectie is onderdeel van het cultureel erfgoed van PostNL en het bijna 100 jaar succesvol 
stimuleren van kunst en vormgeving”, aldus Astrid Wassenberg, conservator van de collectie. Sinds 
1913 is sprake van een fundamentele integratie van kunst in het bedrijf en de bedrijfsvoering; denk 
o.a. aan de internationaal vermaarde postzegelontwerpen en de toegepaste kunst in de gebouwen. 
Werk van generaties kunstenaars is in de collectie opgenomen. En in de loop der jaren is deze zeer 
weloverwogen uitgebreid en dus meer dan slechts een toevallige hoeveelheid kunstwerken.

We zijn dan ook trots een selectie uit deze vermaarde collectie op Nyenrode te mogen tonen. Nota 
bene op 500 meter afstand van het Kasteel, waar vóór de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1935, 
Jacques Goudstikker zijn verzameling ook openstelde voor bezichtiging door een breder publiek. 

Bestuur Art Fund Nyenrode

Art appreciation past and present

It gives us great pleasure to present with this new Art Fund Nyenrode exhibition – our seventh meanwhile – a 
company collection of one of Nyenrode’s Founding Fathers. To be more precise: the collection belonging to a legal 
successor of the Dienst der P.T.T., which in 1946 was one of the 39 founders of what was known as the Netherlands 
Educational Institute for Overseas Service.  That Institute has evolved into Nyenrode Business University and this year 
it is celebrating its 70th anniversary – a perfect time to display a company art collection belonging to one of those 
Founding Fathers.

Although the P.T.T.’s services have since been taken over by numerous privatized companies, PostNL can actually 
claim to own one of the oldest company art collections in the Netherlands. 
In the spring of 2015 we were privileged to source works from the collection of LeasePlan, which could in fact also be 
termed a legal successor of the Dienst der P.T.T. on account of the take-over of KPN/Autolease (formerly PTT RAC). 
However,  LeasePlan’s art collection acquired an entirely different slant with the ‘Art and Cars’ collection, courtesy 
of alumnus and CEO Berno Kleinherenbrink. Two years ago he enabled us to display an exciting selection from that 
collection at Nyenrode.

“The PostNL collection is part of PostNL’s cultural heritage and the successful stimulation of art and design covering 
almost one-hundred years”, according to Astrid Wassenberg, the collection’s curator. Since 1913 art has been closely 
integrated in the company and its operations. Just think of the celebrated postage stamp designs and the applied art 
gracing the buildings. Work by generations of artists can be found in the collection. Over the years, it has been added 
to with considerable care, entailing more than just an arbitrary assortment of works. 

We are proud to be in a position to display a selection from this fine collection at Nyenrode. And, please note, at just 
500 metres from the Castle, where shortly before the Second World War – around 1935 – Jacques Goudstikker opened 
his collection to a wider public.

Art Fund Nyenrode Board



Momenteel volgen jaarlijks meer dan 
4.500 studenten een degree-opleiding 
van Nyenrode Business Universiteit. 
Dat zijn programma’s op het gebied van 
bedrijfskunde, accountancy, fiscaal recht 
en controlling (op bachelor, master, post 
master of PhD-niveau). Het overgrote 
deel van de studenten doet een parttime 
opleiding, naast een baan. Van alle 
studenten wonen alleen de studenten van 
de Bachelor in Business Administration 
(gestart in de zomer 2016), de studenten 
van de fulltime MSc in Management en van 
de International MBA op de campus; de 
verdeling man-vrouw is ongeveer 60-40 
(sinds 1972 zijn ook vrouwen toegelaten.) 
Bij elkaar zo’n 300 met een sterk 
internationaal karakter; een derde heeft 
een niet-Nederlandse nationaliteit, twintig 
nationaliteiten zijn vertegenwoordigd 
onder de huidige studenten. De studenten 
worden geacht zelf de campus te runnen, 
waarbij de vooral studentenorganisatie en 
daarnaast een intensieve sportbeoefening 
als bindende elementen gelden. De 
studenten van de Nyenrode New Business 
School die in 2011 met behulp van alumni 
werd geacquireerd, wonen over het 
algemeen in Amsterdam.

Volgens de Financial Times neemt Nyenrode Business Universiteit (de enige private universitaire 
opleiding) in Nederland de toppositie in als het gaat om executive development programma’s op 
de terreinen van management, leiderschap en governance. Voor bedrijven en organisaties en hun 
medewerkers zijn er vele maatwerk programma’s. Korte cursussen en masterclasses en programma’s 
voor permanente educatie completeren het huidige executive education-aanbod, dat jaarlijks 
vele duizenden managers en professionals naar Nyenrode trekt. Een aantal blikvangers daarbij zijn 
programma’s voor de top van het bedrijfsleven die worden verzorgd door het Nyenrode Corporate 
Governance Instituut, zoals het New Board Program. In 2012 werd het Nyenrode Lean institute 
opgericht in partnership met McKinsey Company, ABNAMRO en Achmea. Sinds 2015 is het Sports 
Leadership Program van Nyenrode Sports Inc. actief.

Nyenrode in 2017, 70 years after its founding

Today over 4,500 students study for a degree at Nyenrode Business University every year. The programmes cover 
business administration, accountancy, tax law and controlling (at a bachelor’s, master’s, post master’s or PhD level). 
The vast majority of the students follow a part-time course, alongside their job. Only those studying for Bachelor in 
Business Administration (started in the summer of 2016), those in the full-time MSc in Management programme and 
the International MBA, actually reside on campus. There are approximately six men to every four women  (women have 
been admitted since 1972). All in all, around 300 students, with a highly international character; one-third are non-
Dutch nationals, who today represent some twenty different nationalities. Students are expected to run the campus 
themselves, with the student association and intensive sports activities as the key binding elements. The students of 
the Nyenrode New Business School, which was acquired in 2011 with help from alumni, live mainly in Amsterdam.

According to the Financial Times, Nyenrode Business University (the only private university education in the 
Netherlands) occupies a top-level position with respect to executive development programmes in the management,  
leadership and governance sectors. Customised programmes abound for companies and organisation and their 
employees. Short courses, master-classes and programmes for permanent education complete the current curriculum 
of executive education, which attracts thousands of managers and professionals to Nyenrode each year. Several 
programmes stand out, including those created for the top tiers of the business community, organised by the 
Nyenrode Corporate Governance Institute – for instance the New Board Program.  In 2012 the LEAN institute was set 
up, in partnership with McKinsey, ABN AMRO and Achmea. The Sports Leadership Program of Nyenrode Sports Inc. has 
been operating since 2015.

Nyenrode anno 2017, 70 jaar na de oprichting
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De Founding Fathers van Nyenrode

In 1946, direct na de Tweede Wereldoorlog, 
werd het fundament gelegd voor een voor 
Nederland uniek opleidingsinstituut. Onder 
de bezielende leiding van luchtvaartpionier 
Albert Plesman bouwden een groot aantal 
bedrijven en organisaties aan het Nederlands 
Opleidings-Instituut voor den Buitenlandsche 
Dienst. Vanwege mogelijke verwarring met 
een diplomatenopleiding spoedig veranderd 
in Nederlands Opleidings-Instituut voor 
het Buitenland (N.O.I.B) en dat vandaag de 
dag bekend staat als Nyenrode Business 
Universiteit. Een privaat initiatief dat tot een 
onderwijsvernieuwing leidde die alleen door 
een initiatief vanuit het bedrijfsleven mogelijk 
was. Nu, 70 jaar later, heeft ’Nyenrode’ 
bewezen succesvolle ondernemers, managers 
en (inter)nationale business leaders voort 
te kunnen brengen.  Daarmee beantwoordt 
Nyenrode aan de permanente vraag vanuit 
het globaliserende bedrijfsleven en de 
complexere maatschappij voor Leadership, 
Entrepreneurship en Stewardship. En vooral 
dankzij selectie aan de poort van ’doe-
jongens’ en sinds 1972 ook van meisjes, met 
ondernemingszin, implementatiekracht en 
sociale vaardigheid.

Het begin
Een van de oudst bewaarde notities in het 
Nyenrode archief over een nieuw soort opleiding 
in Nederland dateert van april 1942 en is van de 
hand van Albert Plesman, toenmalig directeur 
van KLM. Verondersteld wordt dat hij tijdens zijn 
door de Duitse bezetter afgedwongen verblijf in 
de cel in de Scheveningse gevangenis daarover 
al allerhand ideeën had, die hij na zijn vrijlating 

op 11 april 1942 
thuis in het Twentse 
Driene verder heeft 
uitgewerkt. Na 
de oorlog ziet hij 
voor Nederland 
twee taken: eigen 
opbouw en export. 
Vooral voor dat 
laatste zouden niet 
alleen goederen 
beschikbaar moeten 
zijn, maar ook 
bekwame jeugdige 
krachten die „de 
lust hebben zich 
in den vreemde 
een bestaan te 
veroveren en over 
ondernemingszin 

en koopmansgeest beschikken.” In het 
najaar 1943 stuurt hij zijn notitie rond aan 
verschillende mensen uit het Nederlandse 
bedrijfsleven. Vrijwel gelijktijdig vindt er ook in 
ondernemerskringen en in de onderwijswereld 
een discussie plaats over „de toestand van het 
onderwijzen en hoe het daarmee verder moet na 
de oorlog”. Plesman, ook als onderwijspionier, 
is van mening dat er juist na de oorlog met 
minder schoolse kennis moet worden volstaan 
en „een verstandige selectie de right man in the 
right place brengt”. Praktische gerichtheid dus.

Vanuit een kritische blik op het onderwijs 
ontstaat nader overleg tussen Dr. A. Plesman 
(KLM), Prof. Ir. F.M. Roeterink (Philips), Prof. G. 
Weijer namens de Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel  en de oud minister 
van Onderwijs, Dr. G. Bolkestein. Vanaf juni 
1944 wordt er met andere kopstukken uit 
het bedrijfsleven gesproken, waaronder J.J. 
Klaasesz, hoofddirecteur Personeelszaken 
bij P.T.T. en Heineken topman D.U. Stikker. 
Daarnaast ook met o.a. de Fabrikanten 
Vereniging Enschede, Stork, N.S., A.K.U., 
de Nederlands-Indische Handelsbank en de 
Hollandsche Bank. Als Plesman naar Amerika 
vertrekt om nieuwe vliegtuigen te bestellen, 
bezoekt hij ook de directeur van Lever Bros 
& Unilever Paul Rijkens die ook een van de 
adviseurs van de Nederlandse regering in 
ballingschap is. Hij weet daar ook Frans Otten, 
schoonzoon van Frits Philips en actief als 
financieel en administratief directeur van Philips 
voor zijn plannen te winnen. 

De oprichters hebben duidelijk voor ogen dat 
hun opleidingsinstituut onafhankelijk van de 
overheid moet kunnen bestaan. Een particuliere 
onderneming dus waarvan het stichtings-
kapitaal uit het bedrijfsleven moet komen. Al 
naar gelang het vermogen en de mate waarin 
men gebaat zal zijn bij dit opleidings instituut 
heeft Plesman berekend welk aandeel van het 
stichtings kapitaal de grote ondernemingen, 
de scheepvaart, de luchtvaart, de industriëen, 
kranten, hotels, banken en de Indische 
maatschappijen bijeen moeten brengen. Het 
benodigde startkapitaal wordt vastgesteld op 1 
miljoen gulden. Als op 1 juli 1946 bij de notaris 
de oprichtingsakte wordt getekend, hebben de 
’comparanten’ 724.750 gulden afgezonderd 
voor de stichting van het N.O.I.B. 

De organisatie
Al in deze oprichtingsfase wordt besloten dat 
bij het opleiden van de business leaders van 
de toekomst naast specifieke vakkennis ook 
sociale en individuele ‘vorming’ essentieel is. 
Men zoekt voor een vestigingsplaats daarom 
naar een plek die naar Amerikaans voorbeeld als 
campus dienst zou kunnen doen. Logischerwijs 

Albert Plesman
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komt men aanvankelijk in Plesman’s geliefde 
Twente uit; in Drienerloo. Het bouwen van 
adequate huisvesting voor de studenten is in 
1946 echter een onmogelijke zaak door gebrek 
aan bouwmaterialen. Maar de andere Founding 
Fathers geven bovendien de voorkeur aan een 
meer centrale plek. De aandacht wordt per 
toeval door een van Plesman’s rechterhanden, 
Kuneman, op kasteel Nijenrode gevestigd 
dat leeg staat na het vertrek van de vorige 
bewoner Jacques Goudstikker en vervolgens het 
kortstondige verblijf van gevangen genomen 
Duitsers. Van 1946 tot 1950 wordt het gehuurd 
voor 18.000 gulden per jaar van het Nederlands 
Beheersinstituut en van de Erven Goudstikker 
tezamen. Na liquidatie van het 
bezit van Goudstikker koopt 
het N.O.I.B. het 20 ha grote 
landgoed van de inmiddels uit 
de V.S. teruggekeerde weduwe 
Désirée Goudstikker – von 
Halban en wordt daarmee de 
dertigste eigenaar sinds 1270.   

Bij de beginbegroting wordt 
uitgegaan van een bezetting 
van 350 studenten en ongeveer 
2000 gulden studiegeld per 
jaar. Op dat moment bijzonder 
hoog vergeleken met andere 
instellingen. Primair staat 
echter bij de oprichters of de 
student de juiste instelling en 
goede karaktereigenschappen 
heeft en niet of de ouders het 
geld hebben. Voor studenten 

die zo’n hoog bedrag niet kunnen betalen 
ijveren de oprichters naar een overheidssubsidie 
in het nieuwe onderwijs.  Om het onderscheid 
in sociale achtergrond tijdens de studie zo klein 
mogelijk te houden, ontvangt elke student van 
de opleiding een uniform bedrag als zakgeld.

Het past in de tijdgeest dat er vanzelfsprekend 
van wordt uitgegaan dat er slechts jongens 
worden opgeleid en geen meisjes. De wording 
van de Nederlandse economie is immers vrijwel 
een volstrekte mannenaangelegenheid. Plesman 
wil aanvankelijk ook een separaat instituut voor 
meisjes oprichten om hen op te leiden tot ideale 
echtgenoten en gastvrouwen. Het zal tot 1972 
duren tot ook meisjes worden toegelaten op 
inmiddels Nyenrode Business Universiteit voor 
een opleiding ten behoeve van een zakelijke 
loopbaan. De selectie voor de eerste studenten 
in 1945 vindt plaats in het KLM gebouw in Den 
Haag. De eerste lichting van 125 studenten 
(uit 300 kandidaten) is een verzameling van 
uiteenlopende karakters met als voornaamste 
reden tot studie: veel sport, veel taal, korte 
duur van de opleiding (2 jaar) en dan naar 
het buitenland. In leeftijd met aanzienlijke 
verschillen omdat sommigen al ondergedoken of 
in het verzet hebben gezeten.  

Omdat algemene vorming naast het gewone 
onderwijs erg belangrijk wordt gevonden, is 
er ook op het gebied van culturele vorming 
en ontspanning een uitgebreid programma 
voorzien. Voor velen is de culturele vorming 
nieuw. Zeker voor hen die niet in de stad wonen 
of uit Indië komen. Naast de cabaretavonden, 
concerten, filmvertoningen en de bridge-drives 
die binnenshuis worden georganiseerd, staan 
ook bezoeken aan tentoonstellingen, musea, 
concerten en schouwburgen op het programma. 
Voor menigeen ware eye-openers. 

Naast de opleiding zelf zijn voor die culturele 
component in die begin jaren ook de studenten 
Henk Hofland en Willem Oltmans grote aanjagers. 
Onafscheidelijke vrienden destijds die ook in 
hun verdere journalistieke loopbaan cultureel en 
maatschappelijk geëngageerd blijven. Hofland 
ontvangt daarvoor in 2011 de P.C. Hooft-prijs 
nadat hij al in 1999 door collega’s is uitgeroepen 
tot Nederlandse journalist van de twintigste 
eeuw. Oltmans ontpopt zich tot een tegendraadse 
journalist en voert een jarenlang proces tegen 
de staat, dat in 2000 eindigt met de toekenning 
van acht miljoen gulden netto smartengeld. Na 
aftrek van 2 miljoen advocaat kosten kan hij zijn 
bijstanduitkering vaarwel zeggen. 

The Founding Fathers of Nyenrode

In 1946, immediately  after the Second World War, 
the foundations were laid for what was to be a unique 
educational establishment. Under the inspirational 
leadership of the aviation pioneer, Albert Plesman, a 
large number of companies and organisations played 
a part in forging the Nederlandsch Opleidingsinstituut 
voor den Buitenlandsche Dienst (Dutch College for 
Foreign Services). That name was soon to be altered 
into Nederlands Opleidings Instituut voor het Buitenland 
(N.O.I.B.) (Dutch College for Representation Abroad), to 
avoid confusion with training for the diplomatic service. 
Today it is known as Nyenrode Business Universiteit. A 
private undertaking that resulted in an innovative form 
of education, possible solely thanks to the initiative 
from the business community. Now, 70 years later, 
‘Nyenrode’ has demonstrated its capacity to produce 
successful entrepreneurs, managers and national and 
international business leaders. Accordingly, Nyenrode 
meets the ongoing demand from the globalising 
business community and increasingly complex society for 
Leadership, Entrepreneurship and Stewardship. Primarily 
on account of the selective admission of enterprising 
young people [get-up-and-goers]. Since 1972 that 

has included young women with drive, implementation 
abilities and social skills.

Beginnings
One of the oldest memos to be found in the Nyenrode 
archive relating to a new kind of education dates to April 
1942. It was written by Albert Plesman, the then director 
of the KLM. It is assumed that during his ‘enforced 
stay’ in a cell in Scheveningen prison, courticy of the 
German occupiers, he noted down all manner of ideas 
which later, after his release, he worked out at home in 
Driene, Twente. After the war, he envisaged two tasks 
for the Netherlands: rebuilding and export. The latter, 
in particular, would require more than goods. Export 
needed a competent, young workforce, who “have 
the drive to make a living for themselves abroad and 
possess entrepreneurial skills and business acumen.” In 
the autumn of 1943 Albert Plesman sent a message to 
various people in the Dutch business world. It coincided 
almost simultaneously with a discussion in corporate and 
educational circles concerning the state of teaching and 
how to progress further in the post-war period. Plesman 
believed that this was the very time to aim at less 
scholarly knowledge and at “sensible selection to get the 
right man in the right place”. In other words, education 
with a practical focus.

Further discussions took place between  Messrs. A. 
Plesman (KLM), F.M. Roeterink (Philips), G. Weijer (for 
the Netherlands Society for Industry and Trade) and 
the former Minister of Education, G. Bolkestein, during 
which the current state of education was scrutinised. 
Later, from June 1944 onwards, other business leaders 
were involved, including X.Y. Klaasesz,  personnel 
director at P.T.T. and director of Heineken D.U. Stikker. 
As well as representatives of other organisations, such 
as the Manufacturers Association of Enschede, Stork, 
Netherlands Railways, AKU, the Netherlands-Indonesia 
Bank of Commerce and the Hollandsche Bank. When 
Plesman travelled to America to order new planes, he 
called in on Paul Rijkens, the director of Lever Brothers 
and Unilever who was also one of the advisers to 
the Dutch government in exile. In addition, Plesman 
succeeded in winning over  Frans Otten, the then CFO of 
Philips, for his plans.

De doe-jongens van de 
eerste jaren met staf!
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The Founding Fathers were determined their educational 
institute would not be dependent on the government, 
but a private enterprise, for which the start-up capital 
was to be supplied by the business sector. Plesman 
calculated the contributions required from the various 
large enterprises, shipping and aviation, industries, 
newspapers, hotels, banks and companies operating in 
the Dutch East Indies – in keeping with their individual 
means and the extent to which they would benefit from 
the education on offer. The necessary start-up capital 
was set at 1 million guilders. On 1 July 1946, when the 
Articles of Association was notarised, the signees had set 
aside 724,750 guilders for the founding of N.O.I.B. 

Organisation
Even at the stage when the Institute was being 
established, it was clear that for training future business 
leaders it was not only essential to provide specific 
professional know-how, but also social and individual 
education. Accordingly, a venue had to be found 
comparable with the American campus. It seemed logical 
to consider Plesman’s beloved Twente, in Drienerloo. 
However, it proved impossible in 1946 to build suitable 
student accommodation in view of the shortage of 
building materials. Moreover, the other Founding Fathers 
preferred a more central location. By chance, Nyenrode 
Castle came to the notice of one of Plesman’s right-hand 
men, Kuneman. The building had been empty since the 
departure of its former resident, Jacques Goudstikker 
and the brief occupancy by German prisoners of war. 
From 1946 to 1950 it was rented for 18,000 guilders 
a year from the Netherlands Property Administration 
Institute and from the Goudstikker Heirs jointly. After 
the Goudstikker estate had been wound up, N.O.I.B. 
purchased the 20-hectare property from Goudstikker’s 
widow, Désirée Goudstikker – von Halban, who had 
meanwhile moved back from the United States – thus 
becoming the thirtieth owner since 1270.

The initial estimated budget was based on a student 
body of 350 and approximately 2,000 guilders in fees 
per annum. That was extremely expensive at the time, 
compared with other colleges. However, the primary 
consideration for the founders was whether a student 
had the right attitude and appropriate character, and not 
whether he had wealthy parents. For students who could 
not afford such high fees, the founders endeavoured to 
acquire a government grant for the innovative education.  
Differences in social background were minimised, since all 
students received a uniform amount of pocket money.

In keeping with the spirit of the times, it was assumed 
that the courses were for boys only, and not for girls. In 
those days the Dutch economy was being shaped almost 
exclusively by men. Initially Plesman also wanted to set 
up a separate institute for girls, training them as ideal 
wives and hostesses. It was only in 1972 that girls were 
also admitted for studies preparing them for careers in 
business. 
The selection of the first students took place in the KLM 
building in The Hague. The first class of 125 students was 
a motley group as regards character; their main reasons 
for enrolling were the abundance of sport, language 
studies, the short course programme  (2 years) and, 
after that, work abroad. The students’ ages also varied 
considerably, since some had been in hiding during the 
war or had been in the resistance.

Since considerable importance was attached to general 
education alongside traditional learning, there was also 

a programme featuring culture and leisure. For many 
students, cultural education was something new. In 
particular, for the non-city dwellers who came originally 
from the Dutch East Indies. On the premises there were 
cabaret  and film evenings, plus bridge drives, as well as 
visits to exhibitions, concerts and theatres. Veritable eye-
openers for many a student.

In the early years, the curriculum was of course 
important, but students like Henk Hofland and Willem 
Oltmans were highly instrumental in promoting the 
cultural element. The two were great friends and later 
on in their careers in journalism they continued to be 
culturally and socially engaged. In that context,  Hofland 
received the P.C. Hooft prize in 2011, having been voted 
the Dutch journalist of the 20th century by his colleagues 
back in 1999. Oltmans turned into a perverse journalist 
and persisted with a lengthy lawsuit which ended in 2000 
when he was awarded 8 million guilders in damages. 
Once the 2 million legal costs were settled, he could bid 
farewell to his public assistance benefit.

Dienst der P.T.T.

De onderwijscommissie van de Nederlandse 
Maatschappij voor Handel en Nijverheid (N.V.H.V.) 
houdt zich sinds de dertiger jaren van de vorige eeuw 
uitgebreid bezig met studies ter verbetering van het 
Nederlandse onderwijssysteem. In januari 1941 wordt 
in de vergadering van directeuren van de N.V.H.V. 
gesproken over een studie van de directeur-generaal 
bij de P.T.T., M.H. Damme, die in overleg met het 
Nationaal Comite voor Economische Samenwerking 
en met het Nederlands Economisch Instituut te 
Rotterdam  een plan heeft opgesteld voor een studie 
van ontwikkeling, betekenis en bestaansgronden van 
de belangrijkste takken van bedrijvigheid in Nederland: 
industrie, handel, landbouw en verkeer. Gestimuleerd 
door dit ondernemersinitiatief van een van ’s lands 
grootste werkgevers wijst de econoom en directeur van 
de Nederlands-Indische Escompto Bank, Prof. Weijer, 
de vergadering erop dat „na den oorlog groote behoeft 
zal ontstaan aan jongemenschen, die geschikt zijn om 
in het buitenland werkzaam te zijn. Aan die ontbreekt 
het nu nog veel.” Een aparte commissie wordt 
benoemd met Weijer als voorzitter. De commissie  
moet i.v.m. de Duitse bezetting haar werkzaamheden 
echter al snel staken. 

In 1943 hervat Weijer zijn werkzaamheden en ontmoet 
daartoe regelmatig op het hoofdkantoor van de 
Heineken Brouwerij in Amsterdam ondernemers en 
intellectuelen die converseren hoe het na de oorlog 
verder moet. Heineken -topman mr. D.U. Stikker 
brengt hem in contact met dr. E. Heldring, president 
van de Nederlandse Handelmaatschappij (voorloper 
van de Algemene Bank Nederland), die hem in het 
najaar 1943 in contact brengt met Plesman.  P.T.T. 
Hoofddirecteur Neher, opvolger van Damme, schuift 
J.J. Klaasesz naar voren als contactpersoon. Niet alleen 
vanwege zijn rol als algemeen secretaris binnen P.T.T., 
doch vooral omdat hij binnen P.T.T. bezig is met een 
nieuwe opleidingsaanpak voor het personeel. Begin 
1946 wordt hij, na een aanzienlijke staat van dienst 
sinds1930, hoofddirecteur Personeelszaken. Hij geeft 
gehoor aan het verzoek van Plesman hem te helpen 
met organisatorische en financiële zaken van zijn 
onderwijsplannen. Klaasesz blijft na de oprichting van 
het N.O.I.B. actief als voorzitter van het Bestuur en als 
lid van de Raad van Toezicht.    

Dienst der P.T.T.   
[Postal, Telegraph and Telephone service]

Since the 1930s the education committee of the N.V.H.V. 
– Netherlands Society for Industry and Trade – has been 
studying in depth ways to improve the Dutch education 
system. At a meeting of N.V.H.V. directors in January 
1941, a study conducted by the director general of the 
P.T.T., M.H. Damme, was discussed. He had drawn up a 
plan, in liaison with the National Committee for Economic 
Cooperation and the National Economic Institute in 
Rotterdam, to study the development, significance 
and raison d’être of the chief economic activities in the 
Netherlands: industry, trade, agriculture and transport. 
Professor Weijer, an economist and the director of the 
Dutch-East India Escompto Bank, stimulated by that 
initiative from one of the country’s biggest employers, 
told the meeting: “After the war there will be a great 
need for young people who are suited to work abroad. 
They are still in very short supply.” A special committee 
was formed, headed by Weijer, however it was soon 
obliged to cease its work because of the German 
occupation.

In 1943 Weijer resumed his activities and in that respect 
regularly met entrepreneurs an d intellectuals at the 
head office of Heineken in Amsterdam, where they 
discussed what was to be done once the war was over.  
The CEO of Heineken, D.U. Stikker, introduced Mr. 
Weijer to E. Heldring, the president of the Netherlands 
Trading Society (the predecessor of the Algemene Bank 
Nederland) who in turn introduced him to Plesman in 
the autumn of 1943. The director of the P.T.T., Neher 
(who had succeeded Damme) advanced J.J. Klaasesz as 
the contact person. Not only on account of his role of 
general secretary in the P.T.T., but primarily because, in 
the P.T.T., he was involved with a new approach to staff 
training. At the beginning of 1946, after long years of 
service, he became head of the Personnel Department 
. He complied with Plesman’s request to help with the 
organisational and financial side of his education plans. 
After N.O.I.B. was set up, Klaasesz continued to be 
active, as the chairman of the Board and member of the 
Supervisory Board.

In 2016 PostNL has become an independent corporation 
that is listed on the stock exchange.  The culmination 
of an important and ongoing business development 
dating back to 1799 when the Dutch postal service was 
nationalised. In 1915 the Staatsbedrijf der Posterijen en 
Telegrafie came about, with Telefonie being added in 
1928. 

On 1 January 1989 PTT Nederland NV was formed, the two 
foremost operating companies being Post and Telecom. 
Both experienced national and international growth, each 
in its own way, with many diversifications in services and 
take-overs. In December 1996 the takeover  of TNT was 
finalised, followed two years later by the split-off and 
integration of the two in TNT Post Group, which would be 
listed on the stock exchanges in Amsterdam, New York, 
London and Frankfurt. To mark the bicentenary of PTT 
Post in 1999, the company was awarded the designation 
of ‘Royal’. Subsequently PTT Post became TPG Post in 
2002 and then, in 2006, was renamed TNT Post. In 2011 
TNT was split up in TNT Express and PostNL and the 
postal operator gained an independent listing on the 
Amsterdam stock exchange.
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De kunstcollectie van PostNL

Het opdrachtgeverschap van het Nederlandse 
postbedrijf – rondom dat thema is de zevende 
Art Fund Nyenrode-tentoonstelling opgebouwd, 
met een brede selectie kunstwerken uit de 
collectie van PostNL. Het merendeel van de 
gekozen kunstwerken dateert uit de jaren zestig 
tot en met negentig van de vorige eeuw, maar ‘de 
posterijen’ zijn al ruim honderd jaar overtuigd van 
het essentiële belang van kunst en vormgeving 
voor de bedrijfsvoering. 

Historie
Die traditie begon in 1913 toen architect Karel 
de Bazel de Jubileumzegels mocht maken, ter 
gelegenheid van de viering van honderd jaar 
onafhankelijkheid van de Nederlandse staat. Het 
waren de eerste postzegels die ‘bewust werden 
ontworpen volgens een geometrie en niet vanuit 
een ornamentiek naar de natuur’.  Zonder slag 
of stoot ging dat niet, wat later wel vaker zou 
voorkomen bij gedurfde postzegelontwerpen. De 
verantwoordelijke opdrachtgever, Jean François 
van Royen, slaagde er echter in de postzegels, 
ondanks het verzet van de betrokken ministers, 
uit het vuur te slepen. Want Van Royen, op wie 
we later nog terugkomen, was overtuigd dat het 
kunstenaarschap ‘onmisbaar’ was bij het tot 
stand komen van de vormgeving.

In de ruim honderd jaar die na de Jubileumzegels 
zijn verstreken, is er veel veranderd, zowel 
op postgebied als op het terrein van kunst 
en vormgeving. Maar ook bij het huidige 
PostNL maakt de zorg voor esthetische 
kwaliteit nog steeds integraal onderdeel uit 
van het bedrijfsbeleid, zowel voor de interne 
werkomstandigheden als de presentatie van het 
bedrijf naar buiten. De kunstcollectie van PostNL, 
een van de oudste bedrijfscollecties van ons land, 
is daarvan het beste bewijs.

PostNL is de laatste uit een lange rij van 
organisaties met als belangrijkste taak het 
briefverkeer in ons land soepel en snel te laten 
verlopen. Als geboortedatum geldt 15 januari 
1799, toen ‘alle de posteryen in de geheele 
Bataafsche Republiek’ werden genationaliseerd.  
Ruim een eeuw later – in 1915 – voegde de staat 
daaraan de eveneens genaaste telefoonnetwerken 
toe. De organisatie kreeg in 1928 een nieuwe 
naam: het staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. Zo ontstond in dat jaar de afkorting 
PTT, totdat de privatiseringsgolf van de jaren 
tachtig en negentig van de vorige eeuw alles 
weer opschudde. Eerst verdwenen de bancaire 
activiteiten naar de Postbank, inmiddels 
onderdeel van ING. Vervolgens werd de PTT met 
alle post- en telecomactiviteiten verzelfstandigd, 
in 1994 gevolgd door een beursgang. Het 
postbedrijf vormde samen met het telecombedrijf 
drie jaar lang de pijlers onder Koninklijke PTT 
Nederland. In 1996 nam KPN het Australische 
express- en logistieke bedrijf TNT over. 
Samengevoegd met PTT Post werd dit bedrijf in 
1997 als TNT Post Groep aan de beurs genoteerd. 
Het telecombedrijf ging als KPN verder. Het 
postbedrijf droeg verschillende namen: TPG Post 
en TNT Post, totdat in 2011 TNT werd gesplitst in 
TNT Express en Koninklijke PostNL.

PostNL Collectie
Zo keren we weer terug bij PostNL en de 
kunstcollectie. Deze tentoonstelling laat 
zien hoe breed de collectie is samengesteld. 
De belangrijkste naoorlogse Nederlandse 
kunstenaars zijn in de collectie letterlijk van 
A tot Z vertegenwoordigd – van Ko Aarts tot 
Edwin Zwakman. Dat geldt ook voor de meeste 
kunststromingen uit die periode, van popart tot 
Cobra, van nieuwe figuratie tot minimalisme, 
van constructivisme tot computergestuurde 
kunst. Niet dat dit per se beleid is geweest, want 
een bedrijfscollectie is in dit opzicht wezenlijk 

anders dan een museale collectie. 
Het verschil tussen de twee is 
dat een museum ‘in hoge mate’ 
samenvalt met zijn collectie, terwijl 
bij een bedrijfscollectie de ‘directe 
ontmoeting tussen kunstwerk en 
gebruiker bepalend is’. 

Kunst in Opdracht
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Die directe ontmoeting kwam bijvoorbeeld tot 
uiting in het naoorlogse kunstbeleid van PostNL, 
waarbij iedere medewerker op zijn of haar kamer 
‘recht’ had op een originele prent. Gezien het 
omvangrijke personeelsbestand was dat sneller 
en gemakkelijker te bereiken door kunstenaars 
werken in oplage te laten vervaardigen. In de 
jaren tachtig werden veel grafiekopdrachten 
verstrekt aan jonge kunstenaars als Erik Andriesse 
en Marlene Dumas of gevestigde namen als 
Marinus Boezem. Een hoogtepunt hierin zijn de 
relatiegeschenken op een formaat van 30 x 30 cm 
die achtentwintig kunstenaars ‘geheel naar 
eigen inzicht’ in 1995 maakten bij het vijftigjarig 
bestaan van de afdeling Kunst en Vormgeving. 
In het kader van dit jubileum verscheen ook 
Verborgen collectie, een dik boekwerk over de 
bedrijfscollectie. De achtentwintig prenten 
hangen nu op deze tentoonstelling bij elkaar, 
zodat in één oogopslag een dwarsdoorsnede te 
zien is van het kunstenaarslandschap van ruim 
twintig jaar geleden. 

Alle werken op deze expositie zijn in opdracht 
vervaardigd of werden gemaakt door kunstenaars 
die in het verleden in opdracht van PostNL of 
diens voorgangers hebben gewerkt. De aard 
van dat opdrachtgeverschap was ‘verlicht’. 
Elke kunstenaar werd intensief begeleid bij 
de voorbereiding en uitvoering, maar had 
tegelijkertijd alle vrijheid om een eigen richting in 
te slaan – of het nu om de voorstelling zelf ging, 
de techniek, de materialen, de omgeving of het 
kader. Eigentijds en ‘los van conventie’, zoals 
in 1965 Carel Grutzner, secretaris in algemene 
dienst bij de PTT, dat omschreef. Hij wilde ‘bij het 
oplossen van problemen waartoe een opdracht 
aanleiding kan geven’ bij voorkeur kunstenaars 
inschakelen die kozen voor de ‘mogelijkheden die 
een ongewone aanpak bieden kan.’ 

Esthetische kwaliteit
Een ongewone aanpak dus, waarmee Grutzner 
voortborduurde op de erfenis van een van 
zijn belangrijkste voorgangers – de eerder 
genoemde Jean François van Royen die in 1904 
in dienst trad bij de PTT en vanaf 1920 tot 1941 
algemeen secretaris was van de hoofddirectie. 
Van Royen sloeg een wezenlijk nieuwe weg in 
door kunstenaars niet alleen in te schakelen 
voor het ontwerpen van postzegels, maar ook 
te betrekken bij alle aspecten van ruimtelijke 
en industriële vormgeving. De snelle groei van 

de dienstverlening 
door de PTT na de 
Eerste Wereldoorlog 
vormde een grote 
uitdaging voor 
de zorg om de 
esthetische kwaliteit 
van de toegenomen 
zichtbaarheid van 
de organisatie in 
de samenleving. 
Telefooncellen, 
postbodes in 
uniform, postauto’s 
en post-, telegraaf- 
of telefoonkantoren 
bepaalden mede 
het straatbeeld. 
Van Royen was zich 
bewust van het grote 
belang van visuele 
communicatie 
en esthetische 
kwaliteit, op een 
manier die ‘passend 
en waardig zou zijn 
voor het bedrijf 
en naar buiten 
mede zou bepalen 
de betekenis van 
den dienst voor 
de samenleving’.  
Rond de jaren 
twintig kwam er 
een omvangrijk 
bouwprogramma 
van de grond voor 
postkantoren, 
waarvoor Van Royen ook kunstenaars 
inschakelde. Het voormalige postkantoor 
aan de Neude in Utrecht in de stijl van de 
Amsterdamse School is een mooi voorbeeld 
van de samensmelting van alle kunsten tot een 
Gesammtkunstwerk.

De drijfveren van Van Royen, ‘begiftigd met 
een zeer gevoelig schoonheidsbesef’,  zijn te 
herleiden tot de uit Engeland overgewaaide 
arts-and-crafts-beweging. Hij meende echter dat 
kunst los van zijn persoonlijke voorkeuren ‘uit de 
eigen tijd’ moest komen en zo de ‘leek’ moest 
treffen.  Dit gold in zijn optiek voor alle vormen 
van kunst in die periode – van de nog steeds 

overal zichtbare 
‘nieuwe kunst’ en 
de Amsterdamse 
School tot het 
expressionisme, 
De Stijl en het 
door het Bauhaus 
geïnspireerde 
functionalisme. 
Vrijwel al deze 
stromingen 
kregen bij de 
PTT na 1920 een 
kans, onder meer 
door opdrachten 
te gunnen aan 
uiteenlopende 
kunstenaars en 
ontwerpers als 
Pieter Hofman, 
Gerard Kiljan, Pyke 
Koch, Willem van 
Konijnenburg, Jan 
van Krimpen, Chris 
Lebeau, Antoon 
Molkenboer, Jan 
Sluyters, Jan Toorop, 
Jan Veth en Piet 
Zwart.

Van Royen was 
overigens ook de 
man die in 1930 
naar ‘zijn’ algemeen 
secretariaat een 
jonge en briljante 
jurist haalde, 
genaamd Jan 

Joannes Klaasesz. Deze zelfde Klaasesz was pas 
41 jaar oud toen hij in 1946 werd benoemd tot 
hoofddirecteur Personeelszaken. In die functie 
zette hij dat jaar ook zijn handtekening onder de 
oprichtingsakte van het Nederlandsch Opleidings 
Instituut voor den Buitenlandschen Dienst, de 
voorganger van de huidige Nyenrode Business 
University.

Dienst Esthetische Vormgeving
Na de Tweede Wereldoorlog moest de PTT verder 
zonder Van Royen, die in 1942 was omgekomen in 
Kamp Amersfoort waar hij door de bezetter was 
opgesloten op verdenking van verzetsactiviteiten. 
De nieuwe Dienst Esthetische Vormgeving, met 

aan het hoofd een esthetisch adviseur, kreeg in 
1945 als taak kunst en vormgeving te bevorderen, 
ter discussie te stellen, praktisch te effectueren 
en zo ‘de vormgeving van alle uitingen van het 
bedrijf op deskundige wijze te bezien’.  Tussen 
1945 en 1995 gaven verschillende esthetisch 
adviseurs – met een achtergrond als kunstenaar 
of kunsthistoricus – leiding aan de dienst. Met als 
misschien bekendste Ootje Oxenaar, ontwerper 
van onder meer de iconische serie Nederlandse 
bankbiljetten zonder portretten, zoals de 
Zonnebloem, de Snip en de Vuurtoren.

In de eerste decennia na de oprichting lag het 
accent bij de Dienst Esthetische Vormgeving 
op toegepaste kunst in het kader van de 
percentageregeling. Daarbij werd een vast 
percentage van de bouwsom van nieuwe 
gebouwen aan kunst en vormgeving besteed, 
zowel ruimtelijk als industrieel. In de tweede 
helft van de jaren tachtig verschoof de nadruk 
naar aankopen. Werd aan een kunstenaar een 
grote opdracht verstrekt, dan kocht de dienst 
waar mogelijk andere werken van de kunstenaar 
aan. Dat kon gaan om grafiek uit het ‘budget 
wandversiering’, maar ook om schilderijen en 
sculpturen met geld uit de percentageregeling. 
Daartoe werden nauwe relaties onderhouden met 
galeries en musea. Met name de band met het 
Stedelijk Museum in Amsterdam was sterk. En 
dat geldt ook nu nog, want PostNL is co-founder 
van dit museum, sinds het na de grootschalige 
renovatie zijn deuren in 2012 heropende.

Voor het postzegelbeleid bleef het uitgangspunt 
om hedendaagse ontwerpers en kunstenaars 
aan te trekken om met hun ontwerp een eigen 
kwaliteit voort te brengen in de vormgeving, 
in de vertaling van het ontwerp en in de 
visuele eisen die een postzegel stelt.  Sinds de 
Jubileumzegels van 1913 was de postzegel zijn 
status als waardestuk ontgroeid. Het was tevens 
‘een klein grafisch kunstwerk’ geworden en 
‘als zodanig gevoelig voor de stromingen in de 
beeldende kunst’. Voor het ontwerpen van die 
postzegels werden ook in de naoorlogse periode 
vooraanstaande kunstenaars en vormgevers 
aangezocht, onder wie Dick Bruna, Wim Crouwel, 
Ger Dekkers, Rein Draijer, Fons Haagmans, Sem 
Hartz, Paul Mijksenaar, Charlotte Mutsaers, Cas 
Oorthuys en Auke de Vries. Ook de esthetisch 
adviseurs zelf ontwierpen postzegels, onder wie 
Christiaan de Moor en alleskunner Ootje Oxenaar.
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Kunstenaars nader bekeken
Op de tentoonstelling zijn ruim zestig 
kunstwerken uit de PostNL Collectie te zien. Het 
oudste dateert uit 1930 en is van de hand van 
Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Grafisch 
kunstenaar Escher zag het als zijn opdracht om 
‘elementen van raadselachtigheid’ te omsluieren 
door ‘een doodgewone, voor iedereen 
herkenbare, alledaagse vanzelfsprekendheid’. De 
tentoongestelde houtdruk is een vroeg werk en 
toont een bergstadje in de Abruzzen, een regio 

in centraal Italië 
die Escher in die 
tijd regelmatig 
bezocht. Zijn 
allergrootste 
kunstwerk ooit 
maakte Escher in 
1969 in opdracht 
van de toenmalige 

centrale directie van de PTT voor de centrale 
hal van het postkantoor op het Kerkplein in Den 
Haag. Het werk, Metamorphosen III, is maar 
liefst 48 meter lang en 1,2 meter hoog. De via 

ingenieuze vlakverdelingen in 
elkaar overvloeiende vogels, 
vissen, schaakbordvlakken, 
paarden, galjoenen, bijen en 
salamanders zijn kenmerkend 
voor het latere werk van Escher. 
Zelf typeerde hij dit werk 
bescheiden als een ‘alleraardigste 
opdracht’. Metamorphosen III 
werd in 2008 in bruikleen gegeven 
aan de Luchthaven Schiphol, 
waar het nu in Lounge 4 jaarlijks 
door miljoenen wereldreizigers 
kan worden bewonderd. Dat 

kan overigens ook in een postzegelalbum. In 
1998 verscheen ter gelegenheid van Eschers 
honderdste geboortejaar een door Felix Janssens 
ontworpen postzegel met een portret van Escher 
die naar Metamorphosen III kijkt. Zelf ontwierp 
Escher in 1935 de Luchtvaartfondszegel en in 
1949 de postzegel 75 jaar Wereldpost-vereniging.
   
Een groter verschil tussen de kunstenaars 
Escher en Karel Appel (1921-2006) is nauwelijks 
denkbaar. Appel, een belangrijke representant 
van de Cobragroep, schilderde en maakte 
collages en beelden met simpele vormen en 
heldere kleuren. Een goed voorbeeld daarvan is 

de gouache op 
papier uit deze 
tentoonstelling, 
die hij in 1962 
maakte. Dit 
titelloze werk is 
typerend voor zijn 

productie in deze periode. En het heeft ook veel 
weg van het allerlaatste kunstwerk dat hij ooit 
vervaardigde. Begin 2006 kreeg Appel de vraag 
een postzegel te ontwerpen, een opdracht die hij 
graag aanvaardde ondanks zijn hartproblemen, 
want ‘wie niet schildert, is dood’.  Voor de 
postzegel in het kader van de Weken van de kaart 
maakte Appel een krijttekening die het menselijk 
contact verbeeldde – immers de essentie van 
post – met twee in elkaar gestrengelde figuurtjes. 
Op verzoek van de opdrachtgever voltooide 
Appel de postzegel door alle postale kenmerken 
er met krijtstift aan toe te voegen: de vermelding 
Nederland, het tarief, de valuta-aanduiding en 
het jaartal 2006, het jaar van zijn overlijden.

Aan alle opdrachten die de PTT verstrekte, 
ging altijd uitgebreid overleg vooraf tussen de 
adviseurs beeldende kunst en de desbetreffende 
kunstenaar. Dat gold ook voor de opdracht die 
Jan Wolkers (1925-2007) in 1965 kreeg om in het 
kader van de percentageregeling een beeld voor 
het expeditieknooppunt in Amsterdam te maken. 
Op de tentoonstelling hangt het schetsontwerp, 
een pastel, voor dit bronzen beeld getiteld 
Communicatie. Wolkers, die ook schrijver was, 
zag zichzelf vooral als beeldend kunstenaar, na 
studies in Den Haag, Amsterdam, Salzburg en 
Parijs met leermeesters als Giacomo Manzù en 
Ossip Zadkine. Zijn kunstwerken ontstonden, zo 
zei Wolkers ooit, ‘in eenzaamheid met mezelf’.  
Het beeld Communicatie heeft, na het sluiten 
van het Amsterdamse expeditieknooppunt, 
een nieuwe plek gekregen bij het hoofdkantoor 
van PostNL in Den Haag. Op dat hoofdkantoor 
is nog een ander groot werk van Wolkers te 
zien, een wandreliëf uit 1968. Dit kunstwerk is 
opgebouwd uit soortgelijke krat- en doosvormen 
als het buitenbeeld, maar dan uitgebreid met 
afgedankte spullen en doorsneden met ronde 
vormen en geschilderde papiervouwsels die 
op brieven lijken. Het hing eveneens in het 
Amsterdamse expeditieknooppunt en werd net 
op tijd gered voordat de sloopmachines de muur 
zouden verpulveren waaraan het kunstwerk was 
bevestigd. Hoe sterk de verschillende disciplines 
van Wolkers – schrijver, dichter, beeldend 
kunstenaar – elkaar beïnvloedden, bewijst tot 
slot de postzegel uit 2007, een ontwerp van Lex 
Reitsma, met een gedicht van Wolkers dat hij 
speciaal schreef over het schilderij De geboorte 
van Venus van Botticelli.

Kunst van Escher op het postkantoor, kunst 
van Wolkers op het hoofdkantoor. Maar 
kunst kwam op veel meer plekken waar de 
post was vertegenwoordigd. Zo ook op het 
expeditieknooppunt Groningen, waar kunstenaar 
Bob Bonies (1937) in opdracht van de PTT eind 
jaren zeventig werd ingeschakeld om de architect 
te adviseren over de beeldende aspecten van 
kleur, licht en vorm. Bonies maakt hoofdzakelijk 
schilderijen en grafiek, maar ook ruimtelijke 
werken van glasvezel en aluminium. Door zijn 
gereduceerde beeldtaal en het gebruik van 
geometrische vormen wordt zijn werk gerekend 
tot de constructivistische kunst. Het schilderij 
van Bonies op deze tentoonstelling – dat in 
het bedrijfsrestaurant in Groningen hing – 
is kenmerkend voor zijn kleurgebruik, met 
uitsluitend primaire kleuren en groen en wit, hard 
en met een optimale contrastwerking. ‘Het wit 
is nergens zo wit en het rood nergens zo rood 
als in een schilderij van Bonies’, zoals het ooit 
werd omschreven.  Bonies maakte verschillende 
schilderijen in opdracht van de PTT. Het 
leeuwendeel van zijn werk in Groningen betrof 
de uiterst gedetailleerde kleurentoepassing 
om de belevingswaarde van het gebouw te 
intensiveren en een bijdrage te leveren aan 
helderheid en rust. Aan de buitenzijde koos 
Bonies voor sterke kleuren, zoals blauw voor de 
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schoorstenen en luchtkanalen, 
geel voor de schotten rond 
de brandtrap en rood voor de 
belettering op het dak. Binnen in 
de grote expeditiehal gebruikte 
hij pasteltinten, onder meer voor 
de grote schotten die hij liet 
aanbrengen voor de akoestiek. 
Door het hele gebouw heen werd 
het kleursysteem van Bonies 
consequent toegepast, met rode deuren voor 
kantoren, blauwe voor vergaderzalen en gele 
tinten voor toiletten en garderobes.        

Beeldend kunstenaar Peter Struycken (1939) 
is met twee werken op deze tentoonstelling 
vertegenwoordigd: een montage van zestien 
kleurenfoto’s genaamd Field 14 en een 
computergestuurde foliedruk zonder titel. 
De computer is al sinds de jaren zestig het 
belangrijkste instrument van Struycken voor zijn 
kunst. Zo ook voor twee belangrijke kunstwerken 
die hij in opdracht van de PTT vervaardigde – 
het eerste de Koninginnezegel van 1981, het 
tweede een muur in Utrecht van 115 meter 
lang en 6,5 meter hoog, opgeleverd in 1985. 
De nieuwe Koninginnezegel van 1981 brak met 
de traditie van alle eerdere ontwerpen voor 
postzegels met portretten van het staatshoofd. 
Struycken slaagde erin een portretfoto van 
Vincent Mentzel van koningin Beatrix door de 
computer met zo min mogelijk punten te laten 
vertalen zonder de herkenbaarheid aan te tasten. 
Bij de introductie van deze inmiddels iconische 

postzegel barstte heel wat discussie 
los. Dat past bij Struyckens filosofie 
dat ‘iets pas een kunstwerk is als 
het vele verschillende meningen 
oproept’.  Een soortgelijke 
reactie volgde op de slingerende, 
functionele geluidswal tussen 
het spoor en de aangrenzende 
woonwijk die Struycken in 
opdracht van de PTT ontwierp 

voor het expeditieknooppunt Utrecht. Ook 
daarvoor gebruikte Struycken zelfgeschreven 
software om een patroon aan te brengen van 
tienduizenden gekleurde halve metalen bollen. 
Op sommige plaatsen zitten deze bij elkaar in 
dichte zwermen die aan de randen iets uiteen 
lijken te waaien, elders zijn er juist grote plekken 
open gebleven. Uitgangspunt van Struyckens 
computerprogramma’s is dat het werken ermee 
verrassende resultaten blijft opleveren. Ook voor 
de kunstenaar zelf. 

De meeste kunstwerken in deze expositie 
hangen aan de wand, als echo van het 
wandversieringsbeleid van de PTT waarbij iedere 
medewerker ‘recht’ had op kunst op de kamer. 
Er zijn natuurlijk uitzonderingen, waaronder het 
ruim twee meter hoge huisje Domicilie van turf 
en teer dat de IJslandse kunstenaar Sigurdur 
Gudmundsson (1942) medio jaren tachtig in 
opdracht van de PTT maakte en dat op deze 
tentoonstelling te zien is. De kunstenaar, die 
sinds 1970 in Nederland woont, fotografeerde 
in het begin lege landschappen en legde zich 

pas later toe op 
monumentale 
beelden. Domicilie 
was bestemd voor 
het expeditie-
knooppunt Den 
Bosch, waarvoor 
Gudmundsson een 
nog veel groter 
beeld hakte met 
de naam Pathos. 
Dit 7 meter hoge 
en 140 ton zware 
beeld, de grootste 
rots-sculptuur 
uit zijn oeuvre, is 
vervaardigd van 
zwart Zweeds graniet 
dat als één blok uit 

de groeve kwam. Het werk is het best 
samen te vatten als ‘een gecomprimeerd 
romantisch landschap’  doordat 
Gudmundsson menselijke gevoelens 
in het steen heeft geprojecteerd, in de 
vorm van een gepolijste granieten pijl, 
een bronzen waterval en een bronzen 
hemellichaam.

In 1984 opende in Breda de eerste 
tentoonstelling van Moniek Toebosch 
(1946-2012), getiteld Kleur bestaat niet 
maar geeft af. Die expositie was voor de 
Dienst Esthetische Vormgeving aanleiding 
om aan Toebosch, die zich later als 
multimedia-kunstenaar zou ontwikkelen, 
een prestigieuze opdracht te geven voor 
het expeditieknooppunt Haarlem. Dit gebouw 
bestaat niet meer, maar wel de schilderijen die 
Toebosch ervoor maakte. De drie monumentale 
schilderijen voor het bedrijfsrestaurant in Breda, 

getiteld ‘constructies in geel, rood en blauw’, 
hangen inmiddels boven de sorteermachines in 
het sorteercentrum van PostNL in Amsterdam. 
De voorstudies van Toebosch zijn wel op deze 
tentoonstelling te zien. 

Het is in het begin al gezegd: al ruim honderd 
jaar, sinds de Jubileumzegels van 1913, maakt 
de zorg voor esthetische kwaliteit integraal 
onderdeel uit van het bedrijfsbeleid van PostNL 
en al zijn voorgangers. Er is een rechte lijn 
tussen toen en nu te trekken. Zelfs letterlijk, 
want enkele maanden geleden verscheen ter 
gelegenheid van de Dag van de Postzegel een 
postzegelvel waarmee ontwerper Ingmar Birza 
een hommage bracht aan de Jubileumzegels van 
Karel de Bazel van een eeuw terug. Nog steeds 
trekt het postbedrijf spraakmakende ontwerpers, 
ontwerpbureaus en kunstenaars aan die ‘los 
van conventie’ een ongewone aanpak hanteren, 
zoals Anton Corbijn en Daan Roosegaarde. Na 
deze tentoonstelling zullen de kunstwerken 
terugkeren waar ze thuishoren – in het bedrijf 
waarvoor ze zijn gemaakt, aangeschaft en 
geplaatst.
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The PostNL art collection

The patronage of the Dutch postal service: the 
seventh Art Fund Nyenrode exhibition has been 
developed around that theme and features a wide 
selection of art works from the PostNL collection. 
Most of the selected works date from the 1960s 
through to the 1990s, but, for over a century, ‘the 
Post’ has been convinced of the vital importance 
of art and design for business operations and a 
pleasant working environment.

History
The tradition began in 1913, with  a special issue of 
postage stamps celebrating the centenary of the 
restoration of Dutch Independence. Despite initial 
opposition, the controversial geometric design was 
accepted. Since then much has changed, in postal 
terms as well as in art and design. Yet aesthetic 
quality remains an essential element in present-day 
PostNL company policy. The art collection, one of 
the oldest corporate art collections in the country, is 
ample proof of PostNL’s commitment to quality.

PostNL collection
The present exhibition reflects the diversity of the 
collection, in which leading post-war Dutch artists 
are amply represented, from the A of Ko Aarts 
to the Z of Edwin Zwakman. It also covers most 
of the post-war art movements, from pop art to 
Cobra, from new figuration to minimalism, from 
constructivism to computer generated art. That 
was not the deliberate policy, since a corporate 
art collection differs from a museum collection: 
a museum ‘largely’ coincides with its collection, 
whereas a corporate collection is defined by ‘the 
direct encounter between art work and spectator’.

That direct encounter was reflected in PostNL’s 
post-war policy regarding art: every employee 
was entitled to an original print in his/her office. 
Staff numbers were substantial and it proved 
speedier and easier to invite artists to produce 
work in print runs. In the 1980s many young 
artists were commissioned for graphic work, 
including Erik Andriesse and Marlene Dumas, as 
well as established artists like Marinus Boezem. 
The promotional gifts created in 1995 for the Art 
and Design department’s 50th anniversary by 28 
artists (according to their own preferences) were 

a highpoint. A book about the company collection 
– Verborgen collectie (Hidden collection) – was 
published to coincide with the anniversary. Today 
the 28 works from 1995 are grouped together in the 
present exhibition. It provides a fine overview of the 
prevailing artistic landscape twenty years ago.

A closer look at the artists
Some sixty art works from the PostNL collection 
can be seen at this exhibition. The oldest dates 
from 1930, a work by M.C. Escher (1898-1972). 
The graphic artist sought to shroud ‘elements 
of the enigmatic’ in ‘an ordinary, identifiable, 
everyday obviousness’. The woodcut is an early 
work depicting a mountain village in the Italian 
region of Abruzzo which Escher often visited. The 
largest work Escher ever made, Metamorphosis III, 
was commissioned by the then PTT board. It once 
hung in the lobby of the post office at Kerkplein, 
The Hague, and now graces Lounge 4 of Schiphol 
Airport. 

A greater  contrast than that between the artist 
Escher and Karel Appel (1921-2006) is hard to 
imagine. Appel, an important exponent of the Cobra 
Group, created paintings, collages and sculptures 
with simple shapes and bright colours. Take, for 
example, the gouache on paper in this exhibition. It 
typifies his work from that period and bears many 
similarities with his final art work - a postage stamp 
designed in 2006, the year of his death.

All the PTT’s commissions were preceded by 
extensive consultations between the advisers 
on the visual arts and the artist in question. As 
was the case with Jan Wolkers (1925-2007) who 
was commissioned in 1965 for a sculpture for the 
dispatch centre in Amsterdam. Clearly, Wolkers 
represented and influenced many different 
disciplines, as evidenced by a stamp designed by 
Lex Reitsma in 2007 featuring a poem by Wolkers 
about Botticelli’s painting The Birth of Venus.

However, art appeared in far more places where 
the postal service was present. Bob Bonies (1937) 
made various paintings for the PTT in Groningen, 
as well as advising on the building’s exterior and 
interior colours. He is an artist whose reduced 
visual syntax and use of geometric shapes qualifies 
as constructivist. The painting included in this 

exhibition is defined by the use of colour – primary 
colours, green and white, creating great contrast. 

The artist Peter Struycken (1939) has two works 
in this exhibition: a montage of 16 colour photos, 
Field 14, and an untitled computer generated foil 
print. The computer has long been a favoured tool 
for Struycken. He used it for his Queen Beatrix 
postage stamp in 1981. The design was based on a 
portrait photo by Vincent Mentzel and was entirely 
revolutionary. The stamp has meanwhile become 
an icon of design, but in 1981 it generated heated 
discussions.

Most art works in the exhibition are hung on walls, 
thus echoing the PTT’s policy of wall decoration 
for all employees. Clearly there are exceptions, 
such as the over two metres high peat and tar 
house, Domicile, by the Icelandic artist Sigurdur 
Gudmundsson (1942) on display here.

In 1984 the first exhibition of work by Moniek 
Toebosch (1946-2012) in Breda, Colour does 
not exist, but rubs off, prompted the PTT’s 
Service for Aesthetic Design to commission three 
monumental paintings for the company restaurant 
in Breda. Today they hang in the sorting centre in 
Amsterdam and this exhibition has the preliminary 
studies on show. A commissioned box painting 
and an embossed print are also featured here. All 
the works underline the atmospheric character of 
Moniek Toebosch’s art.

As we have already seen, attention to aesthetic 
quality has been an integral part of the policy of 
PostNL (and all its predecessors) for over a hundred 
years. A straight line can be drawn from 
the beginnings in 1913 to the present day – 
literally, because a few months ago Ingmar 
Birza designed a commemorative postage 
stamp paying homage to Karel de Bazel’s 
commemorative stamp from a century earlier. 
The company continues to deploy high-profile, 
unconventional artists (Anton Corbijn and Daan 
Roosegarde, for example).

When this exhibition closes, the art works will 
return where they belong – in the company for 
which they were created, acquired and have been 
given a home.

Commissioned art



20 21

Woody van Amen
Zermatt am Matterhorn, 1972
Gemengde techniek

Woody van Amen (1936) is een belangrijke 
Nederlandse representant van de popart, 
een beweging die op allerlei manieren 
met de populaire cultuur speelt en zo 
probeert de kloof tussen leven en kunst te 
neutraliseren. Tijdens de hoogtijdagen van 
de popart werkte Van Amen in New York, 
waar hij schilderijen maakte met elementen 
en teksten uit de reclamecultuur, kort 
daarna gevolgd door de eerste assemblages 
met de meest uiteenlopende materialen, 
van neonbuizen tot speelgoed. Ook bont 
beschilderde altaren, heiligenbeelden en 
stukken van meubels zijn in zijn scheppingen 
terug te vinden. In 1982 maakte Van Amen 
een zeefdruk in opdracht van de PTT, The 
postman always rings twice (You Chai), in een 
oplage van 30.

Zermatt am Matterhorn, 1972
Mixed media

Woody van Amen (1936) is a leading Dutch 
representative of pop art, a movement that 
plays with popular culture in many different 
ways, seeking to eliminate the gap between life 
and art. During pop art’s heyday Van Amen was 
working in New York, where he made paintings 
with elements and texts from the advertising 
culture, soon to be followed by his first 
assemblages with a wide variety of materials, 
ranging from neon light to toys. Lavishly-
painted altars, figures of saints and furniture 
parts can also be found in his creations. In 1982 
the PTT commissioned Van Amen for a screen 
print – The postman always rings twice (You 
Chai), in a run of 30.
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Erik Andriesse
Zonnebloem bij nacht, 1987
Acrylverf met blokprint op papier
 
Erik Andriesse (1957-1993) had al op vijftienjarige leeftijd zijn eerste 
galerietentoonstelling en liet zich in zijn werk vooral inspireren door 
de natuur en door de kunstenaars Picasso, Dürer en Joris Verster. 
Andriesse ontwikkelde zijn eigen virtuoze handschrift met een groot 
gevoel voor kleur en compositie. Zijn plezier in het experimenteren 
is goed te volgen in de vele reeksen die hij maakte. Hij tekende 
en schilderde zijn onderwerpen vaak in tientallen versies, meestal 
op één dag gemaakt. Hij oogstte veel bewondering met zijn reeks 
monumentale ‘portretten’ van bloemen, waarbij zijn keuze voor 
uitheemse soorten opviel. Voor de grafiekopdracht van 1984 maakte 
Andriesse ook een zonnebloem, in geel op zwart.

Sunflower by night, 1987
Acrylic and block print on paper

Erik Andriesse (1957-1993) had his first gallery show at the young age 
of fifteen. He drew his inspiration primarily from nature and from the 
artists Picasso, Dürer and Joris Verster. Andriesse developed his own 
supreme signature, imbued with feeling for colour and composition. He 
derived joy from experimentation which can be traced through the many 
different series he produced. He often drew and painted his subjects 
in dozens of versions, invariably made in one day. He was greatly 
admired for his series of monumental  ‘portraits’ of flowers in which his 
preference for non-indigenous species was very much in evidence. For 
the 1984 commission for a graphic work Andriesse made a sunflower, in 
yellow and black.

Karel Appel
zonder titel, 1962
Gouache op papier

Karel Appel (1921– 2006) is een prominent vertegenwoordiger 
van het expressionisme uit de tweede helft van de twintigste 
eeuw. Zijn naam zal ook altijd verbonden blijven aan de 
Cobragroep die de schilderkunst drastisch vernieuwde. Karel 
Appel schilderde nooit abstractie, al benadert zijn werk dat wel 
sterk. Er zijn altijd herkenbare figuren te ontdekken of dit nu 
mensen, dieren of zonnen zijn. Behalve schilderijen maakte hij 
gouaches, litho’s, felgekleurde beelden en reliëfs. In 2006, het 
jaar van zijn dood, ontwierp Appel een postzegel in opdracht 
van TPG Post.

untitled, 1962
Gouache on paper

Karel Appel (1921-2006) is a prominent representative of 
expressionism of the second half of the 20th century. His name 
will always be linked with the Cobra group, which drastically 
revitalised painting. Karel Appel was never an abstract painter, 
though his work has great affinity with abstraction. Certain 
figures can always be discovered in his paintings, be they 
people, animals or suns. Apart from oil paintings, he also made 
gouaches, lithographs, vividly coloured sculptures and reliefs. 
In 2006, the year of his death, Appel designed a postage stamp 
commissioned by TPG Post.

Bob Bonies
Rood blauw geel groen, 1976
Acryl op doek

De schilderijen en sculpturen van Bob Bonies (1937) zijn het resultaat van een 
vergaande analyse van kleuren, verhoudingen en materiaal. Sinds 1965 heeft 
Bonies alle overbodige elementen uit zijn schilderijen buitengesloten. Hij 
werkt uitsluitend met primaire kleuren, plus groen en wit. De verhoudingen 
dienen zuiver te zijn en mogen niet aan het toeval worden overgelaten. 
Het opbrengen van de verf is gestandaardiseerd: het handschrift van de 
kunstenaar, dat enige individualiteit zou kunnen verraden, is onzichtbaar. 
In opdracht van de PTT adviseerde Bonies eind jaren zeventig de architect 
van het expeditieknooppunt Groningen over het kleurgebruik. Dit schilderij 
hing hij in de kantine. In 1986 maakte Bonies een sculptuur voor het 
expeditieknooppunt Den Haag.

Red blue yellow green, 1976
Acrylic on canvas

Paintings and sculptures by Bob Bonies (1937) are the outcome of his far-
reaching analysis of colours, proportions and material. Since 1965 Bonies has 
eliminated all superfluous elements from his paintings. He works solely with 
primary colours, plus green and white. Proportions must be pure and not 
random. He has standardised his application of paint: no visible ‘signature’ of an 
artist which might imply a modicum of individuality. At the end of the 1970s the 
PTT engaged Bonies to advise the architect of the dispatch centre in Groningen 
concerning the use of colour. He hung this painting in the canteen. In 1986 
Bonies made a sculpture for The Hague’s dispatch centre.
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Jelis van Dolderen
zonder titel (nr. 81), 1983
Tempera/olieverf op doek

Jelis van Dolderen (1954) zoekt in zijn werken naar eenheid: de 
eenheid van het universum. En daarin gaat hij heel ver. Zelfs de wand 
waarop het werk is aangebracht, maakt deel uit van het schilderij. De 
vormen en kleuren vertellen het verhaal van het universele bestaan, ze 
staan symbool voor hemel en aarde, de mentale wereld en de fysieke. 
Zo is blauw de hemel, het geel de aarde en verwijzen goudtinten naar 
het goddelijke. In 1983 ontwierp Van Dolderen een wandreliëf voor de 
kantine van een bestelkantoor in Amsterdam en een wandschildering 
voor het bedrijfsrestaurant in Bergen op Zoom.

untitled (no. 81), 1983
Tempera/oil on canvas

In his work, Jelis van Dolderen (1954) pursues unity: the unity of the 
universe. And he goes to extremes in his quest. The wall on which the 
work is hung even forms part of the painting. The shapes and colours tell 
the story of universal existence, they symbolise heaven and earth, the 
mental world and the physical. For instance, blue is heaven, yellow the 
earth, and the shades of gold allude to the divine. In 1983 Van Dolderen 
designed a wall relief for the canteen of the Amsterdam forwarding office 
and a mural for the staff restaurant in Bergen op Zoom.

Rein Draijer
Duinpad I, 1971
Olieverf op doek

De schilder, beeldhouwer, docent, filmacteur en postzegelontwerper 
Rein J. Draijer (1899-1986) heeft een zwaar stempel gedrukt op de 
naoorlogse postzegelvormgeving. Tussen 1950 en 1981 verschenen 
maar liefst 43 postzegels van zijn hand. Daarnaast was hij als 
docent bij de Dienst Esthetische Vormgeving bij tal van andere 
emissies betrokken. Draijer wordt beschouwd als een van de beste 
postzegelkunstenaars van Nederland. Vooral zijn bekwaamheid 
een ontwerptekening te maken die aansluit bij de druktechniek is 
bijzonder. Draijers directe leefomgeving in het Westland vormde zijn 
inspiratiebron en keert in veel van zijn ontwerpen terug.

Dune path I, 1971
Oil on canvas

The painter, sculptor, lecturer, film actor and postage stamp designer 
Rein J. Draijer (1899-1986) made a great impact on post-war stamp 
design. Between 1950 and 1981 no fewer than 43 of his stamp designs 
were produced. In addition, as a lecturer at the Service for Aesthetic 
Design, he was involved in numerous other stamp emissions. Draijer 
was seen as one of the Netherlands’ best postage stamp artists. He 
was particularly skilled at making sketches which were compatible 
with the printing process. Draijer’s home environment in the Westland 
region was his inspiration and recurs in many of his designs.
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Marlene Dumas
The tenth floor, 1982
Gemengde techniek

De in Zuid-Afrika geboren Marlene Dumas (1953) woont en werkt 
sinds het einde van de jaren zeventig in Amsterdam. De apartheid 
van Zuid-Afrika komt thematisch als tegenstelling terug in haar werk: 
blank tegenover zwart, cultuurverschillen en confrontatie tussen 
de seksen. In haar tekeningen en schilderijen weet Dumas zowel 
de kwetsbaarheid als de macht van de mens te treffen. Levende 
modellen heeft ze voor haar portretten op linnen of papier niet 
nodig. Liever put de kunstenaar uit tijdschriften en boeken; daar 
vindt ze de maatschappelijke rolmodellen die ze wil onderzoeken. 
Ook zichzelf spaart ze niet. In 1984 kreeg ze een grafiekopdracht die 
resulteerde in Het hart van een meermin, oplage 30.

The tenth floor, 1982
Mixed media

Marlene Dumas (1953) was born in South Africa and has worked in 
Amsterdam since the late 1970s. South African apartheid is a recurring 
and contrasting theme in her work: white versus black, cultural 
differences and confrontation between the sexes. In her drawings and 
paintings, Dumas succeeds in capturing human vulnerability, as well 
as power. She has no need for live models for her portraits on linen or 
paper. The artist prefers to source from magazines and books; that is 
where she finds the social role models she wishes to examine. She does 
not spare herself either. In 1984 she was commissioned for a graphic 
work – A mermaid’s heart – in a run of 30.

M.C. Escher
Morano, Calabria, oktober 1930
Houtsnede op papier

De kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898–1972) was bekend 
om zijn houtsneden, houtgravures en lithografieën waarin hij vaak 
speelde met wiskundige principes. Zijn vroegste werk bestaat vooral 
uit landschappen, waarvoor hij inspiratie vond in Italië, en ook 
wat stillevens en portretten. Pas vanaf zijn veertigste maakte hij 
‘Escheriaanse’ prenten. Deze gravures verbeelden vaak onmogelijke 
constructies, studies van oneindigheid en in elkaar passende 
meetkundige patronen (vlakverdelingen) die geleidelijk in volstrekt 
verschillende vormen veranderen. Escher ontwierp verschillende 
postzegels. In 1969 maakte Escher in opdracht van de toenmalige 
centrale directie van de PTT zijn allergrootste kunstwerk ooit, 
Metamorphosen III.

Morano, Calabria, October 1930
Woodcut on paper

The artist Maurits Cornelis Escher (1898-1972) was well known for 
his woodcuts,  wood engravings and lithographs in which he played 
with mathematical principles. His earliest work consists primarily of 
landscapes, for which he derived inspiration in Italy, as well as still lifes 
and portraits. He only started making his ‘Escherian’ prints after the 
age of forty. These prints depict invariably impossible constructions, 
studies of infinity and interlocking geometrical patterns (planar 
divisions) which gradually morph into entirely different shapes. 
Escher designed several postage stamps for the PTT. In 1969 the then 
central directorate of the PTT commissioned his largest art work ever: 
Metamorphoses III.
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Ria van Eyk
Herinneringen aan mijn kleurendoos, 1979
Geweven wol

Ria van Eyk (1938) is een belangrijke pionier in de abstracte 
textielkunst die vanaf de jaren zeventig in Nederland gestalte kreeg. 
Ze beschouwt textiel als een volwaardig beeldend medium, los van 
het louter ambachtelijk imago. Van Eyk volgt het constructivisme 
door kleur, lijn en vorm als één geheel en allesbepalend voor het 
ontwerp te beschouwen. Veel van haar werken vervaardigt zij in 
opdracht, waaronder tapijten voor Paleis Noordeinde in Den Haag, 
het Paleis op de Dam en monumentale wandkleden voor openbare 
gebouwen en bedrijven. Zo ook voor de PTT: in 1975/77 voor het 
Girocodeercentrum Nijmegen, in 1981/84 voor het Girocodeercentrum 
Breda en in 1981 voor de kantine van het expeditieknooppunt 
Groningen.

Memories of my box of crayons, 1979
Woven wool

Ria van Eyk (1938) is an important pioneer in the abstract textile arts 
which took off in the Netherlands in the 1970s. She sees textile as an 
expressive  medium in its own right, quite apart from its purely artisanal 
image. Van Eyk follows constructivism, in that she considers colour, line 
and form as one, and all-important for the design. Much of the work 
she produces is commissioned, including carpets for Noordeinde Palace 
in The Hague, the Palace on Dam Square, Amsterdam, and grand wall 
hangings for public buildings and companies. Including commissions for 
the PTT: in 1975-77, for the Giro encoding centre in Nijmegen, in 1981-
84 for the Giro encoding centre in Breda and in 1981 for the canteen at 
the dispatch centre in Groningen.

Sigurdur Gudmundsson
Domicilie, 1983/85
Teer, turf en lood over houten constructie

Sigurdur Gudmundsson (1942) werd in Reykjavik geboren en woont 
sinds 1970 in Nederland. Hij begon met fotografie in lege typische 
Hollandse landschappen en legde zich vanaf 1980 steeds meer op 
beeldhouwen en tekenen toe door bergen, rotsen en gesteenten te 
verbeelden. Het beeld Domicilie werd in opdracht van de PTT gemaakt 
voor het expeditieknooppunt Den Bosch en is opgebouwd uit turf 
en teer. In dit gesloten huisje lijkt een menselijke figuur bij het naar 
binnen gaan te zijn vastgegroeid.

Domicile, 1983/85
Tar, peat and lead on wooden structure

Sigurdur Gudmundsson (1942) was born in Reykjavik and has been living 
in the Netherlands since 1970. He began with photographs of typically 
Dutch, empty landscapes and after 1980 has focused increasingly on 
sculptures and drawings depicting mountains, rocks and boulders. The 
sculpture Domicile was a commission from the PTT for the dispatch 
centre in Den Bosch and was constructed from peat and tar. One gets 
the impression that a human figure had become embedded when 
entering the closed little house.
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Fons Haagmans
zonder titel, 2004
Gouache op papier

Decoratieve motieven en symbolen zijn de basis van de schilderijen 
van Fons Haagmans (1948). Scherp steken de contouren in verleidelijke 
kleuren af tegen een meestal effen ondergrond. Ondanks de 
symbolische lading is zijn kunst in de eerste plaats een onderzoek 
naar vorm en kleur. De gestileerde grafische vormen ontstaan doordat 
Haagmans eerst de vorm op karton tekent en dan uitsnijdt. Vervolgens 
gebruikt hij de vorm als sjabloon bij zijn schilderijen. Voor de 
Zomerzegels 2004 sjabloneerde en schilderde hij zes bloemen (tulp, iris, 
distel, lelie, klaproos en tudorroos) eerst op een middelgroot formaat, 
om dat vervolgens op de computer te verkleinen tot postzegelformaat. 
De hier getoonde werken zijn de originele ontwerpen.

untitled, 2004
Gouache on paper

Decorative motifs and symbols form the basis for paintings by Fons 
Haagmans (1948). The contours in alluring colours stand out starkly 
against what is usually a plain ground. Despite its symbolic overtones his 
art is primarily a study of form and colour. Haagmans creates the stylised 
graphic forms in the paintings by first drawing the form on cardboard 
and then cutting it out. He proceeds to use the form as a template. For 
the Summer stamps 2004 he stencilled and painted six flowers (tulip, iris, 
thistle, lily, poppy and Tudor rose), first in medium size, then, using the 
computer,  reduced to postage stamp size. The works on show here are 
the original designs.

Per Kirkeby
zonder titel, 1990
Litho op papier

De verhouding tussen vlak en ruimte is een belangrijk thema in het 
werk van de Deense kunstenaar Per Kirkeby (1938) en dat geeft hij 
helder vorm in de bakstenen sculpturen die hij maakt voor de openbare 
ruimte. Deze beelden doen denken aan elementen uit de architectuur, 
zoals muren, poorten en bogen. Je kunt ze betreden en ze worden 
ervaren als kleine gebouwen. Dit kleine bakstenen object dat hij in 
1989/90 in opdracht van de PTT maakte, verbindt visueel de twee grote 
vleugels van de KPN-borg in Groningen.

untitled, 1990 
Lithograph on paper

The relation between plane and space is an important theme in the work 
of the Danish artist Per   (1938) and he defines it clearly in the brick 
sculptures he makes for public space. These works suggest elements 
encountered in architecture – for instance, walls, gateways and arches. 
You can enter them and experience them as small buildings. This small 
brick object which he made in 1989/90 for the PTT connects the two large 
wings of the KPN-borg building in Groningen.
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Rob van Koningsbruggen
zonder titel, 1992
Litho op papier

Begin jaren zeventig is de schilderkunst doodverklaard. Kunstenaars 
als Rob van Koningsbruggen (1948) proberen de schilderkunst echter 
nieuw leven in te blazen door het schilderen zelf als onderwerp te 
nemen. Deze stroming is onder de naam Fundamentele Schilderkunst 
bekend geworden. Zo wreef Van Koningsbruggen bijvoorbeeld twee 
schilderijen die nog nat waren over elkaar. Het resultaat stelde 
hij tentoon. Vanaf de jaren tachtig ontwikkelt hij zich tot colorist, 
waarbij hij de vermenging van kleur onderzoekt. Zijn latere werken 
hebben veelal eenvoudige vormen zoals cirkel, rechthoek of trechter. 
In 1995 ontwierp Van Koningsbruggen voor het vijftigjarig jubileum 
van de afdeling Kunst en Vormgeving van Koninklijke PTT Nederland 
een prent in een oplage van 25.

untitled, 1992
Lithograph on paper

At the start of the 1970s painting was declared dead. However, 
artists like Rob van Koningsbruggen (1948) sought to revive it by 
taking painting itself as the subject. That movement became known 
as Fundamental Painting. For example, Van Koningsbruggen rubbed 
two paintings over each other while they were still wet, and exhibited 
the result. In the 1980s he developed into a colourist and investigated 
the mixing of colour. His later works have far simpler shapes, such as 
the circle, rectangle or funnel. In 1995 Van Koningsbruggen designed 
a print in a run of 25 copies for the 50th anniversary of the Royal PTT 
Netherlands’ department of Art and Design.
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Susanne Kriemann
The originality of the avant-garde and other modernist myths 
Sortering IV, 2007
Inkjetprint op papier

The originality of the avant-garde and other modernist myths 
Sorting IV, 2007
Inkjet print on paper

Susanne Kriemann
The originality of the avant-garde and other modernist myths 
Slide V, 2007
Inkjetprint op papier

The originality of the avant-garde and other modernist myths 
Slide V, 2007
Inkjet print on paper

Susanne Kriemann (1972) works with a variety of media, but relates particularly to photography. She is not only a ‘maker’ of publications, but is 
primarily a researcher and ‘reconstructor’ of histories. The portrayal of the past forms a key theme in her work. The former central post office in 
Rotterdam (1959) is a classic example of post-war reconstruction architecture. The oldest dispatch centre was a centre for the distribution of mail, 
which in those days arrived at night by train, was then sorted and forwarded. The building has meanwhile been converted into offices. Before all the 
sorting machines were removed Kriemann received permission to capture the interior in fourteen photos. The interior colour scheme is a special example 
of functional design, tying in with the PTT’s ideology – to enhance the employees’ working environment. This was achieved by way of commissions to 
designers and artists to appoint the space in the most functional manner possible.

Susanne Kriemann (1972) werkt met allerlei media, maar onderhoudt een speciale relatie met fotografie. Naast maker van publicaties is zij vooral 
onderzoeker en ‘reconstructeur’ van geschiedenissen. Het verbeelden van het verleden is het centrale thema in haar werk. Het voormalige 
centrale stationspostkantoor in Rotterdam (1959) is een typisch voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. Het oudste expeditieknooppunt was 
een verdeelcentrum voor de post die toen nog, ’s nachts, per trein aankwam, werd gesorteerd en verstuurd. Inmiddels is het pand verbouwd 
tot kantoren. Voordat alle postsorteermachines werden verwijderd, kreeg Kriemann toestemming het interieur vast te leggen op veertien 
foto’s. Het kleurenschema van het interieur is een bijzonder voorbeeld van functioneel design. Dit paste binnen de ideologie van de PTT die de 
werkomstandigheden van de werknemers wilde veraangenamen door ontwerpers en kunstenaars opdracht te geven om de ruimte zo functioneel 
mogelijk in te richten.
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Peter Otto
My pinhole painting, 1989
Olieverf op doek
    
‘Ik schilder over het maken van een schilderij’, heeft Peter Otto (1955) 
ooit gezegd. Het schilderij My pinhole painting is daar een treffend 
voorbeeld van. Otto doet continu onderzoek naar de hedendaagse 
en oude schilderkunst en onderzoekt hoe hij aan kan sluiten bij de 
tradities. De manier waarop hij zijn kwast gebruikt, is daarom steeds 
anders: achter elke verfstreek schuilt een verhaal. In 1989 maakte Otto 
de litho Twist and turn in opdracht van de PTT.

My pinhole painting, 1989
Oil on canvas

“I paint about the making of a painting”, Peter Otto (1955) once said. 
The work My pinhole painting is a fine example of what he means. Otto is 
constantly investigating contemporary and old painting, as well as ways 
to tie in with the traditions. Accordingly, his brush use is always different: 
every brushstroke hides a story. In 1989 Otto made the lithograph Twist 
and Turn at the request of the PTT.

Jan van Munster
Licht-donker OO, 1986
Neon

Het werk van Jan van Munster (1939) is bijzonder sober. Hij wil de 
vorm steeds verder vereenvoudigen. De voorstelling wordt daardoor 
intensiever en helderder. Zijn inspiratiebronnen zijn vooral de 
natuur, de techniek en energie. Een steeds terugkerend element 
is bijvoorbeeld de spanning tussen positieve en negatieve energie. 
Die spanning wordt opgeroepen door tegenstellingen, zoals licht-
donker, warm-koud of plus-min. Van Munster streeft naar een steeds 
verdergaande vereenvoudiging van de vorm waardoor de voorstelling 
intensiever wordt en meer helderheid krijgt. In 1981 maakte Van 
Munster in opdracht van de PTT een grote lichtsculptuur voor het 
expeditieknooppunt Haarlem om de hoofdingang van het complex 
duidelijk te markeren.

Light-dark OO, 1986
Neon 

Jan van Munster’s (1939) work is very stark. He aims for ever-greater 
simplification of form, thus achieving a more intense and clear represen-
tation. His main sources of inspiration are nature, technology and energy, 
with the ever-recurring element of tension between positive and negative 
energy. He evokes tension with contrasts: light-dark, warm-cold or plus-
minus. Van Munster created a large light sculpture for the PTT’s dispatch 
centre in Haarlem to mark clearly the main entrance of the complex.
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Marte Röling
Monden A, 1972
Perspex-appliqué

Het werk van Marte Röling (1939) bezit een grote mate van directheid 
en verraadt dat zij ervaring heeft opgedaan in het grafische vak en de 
reclamewereld. Ze werd bekend door figuratief, aan popart verwant werk 
met als belangrijkste thema het menselijk lichaam. Daarnaast maakt ze 
monumentaal werk in opdracht van de overheid, bedrijven en particulieren. 
Voor het postkantoor in Amsterdam-Osdorp ontwierp zij in 1961 een 
glasraam getiteld Gezichten. Ook maakte ze diverse postzegels. 

Mouths A, 1972
Perspex appliqué

The work of Marte Röling (1939) possesses considerable directness and reflects her 
experience in the graphic profession and advertising.  She has achieved renown with 
figurative, pop art-related work, her main theme being the human body. In addition 
she receives commissions from government agencies, businesses and private 
individuals for monumental work.
In 1961 she designed a window for the Amsterdam-Osdorp post office entitled 
Faces. She has also designed various postage stamps.

Stout/Kramer
Kunst in bedrijfscollecties, 2005
Postzegelvel met tien verschillende ontwerpen

Ter gelegenheid van de oprichting van de Vereniging Bedrijfscollecties 
Nederland (VBCN) verscheen op 25 februari 2005 het postzegelvel 
Kunst in bedrijfscollecties, een ontwerp van het bureau Stout/Kramer 
uit Haarlem. Veel kunstwerken worden door bedrijven aangekocht en 
opgenomen in de bedrijfscollectie. Deze collecties zijn bijzonder, maar 
voor het publiek relatief onbekend omdat de werken niet permanent 
door het publiek te bezichtigen zijn, zoals wel het geval is in musea. 
Met de uitgifte van dit postzegelvel met tien verschillende postzegels is 
een klein deel van deze kunstwerken op bijzondere wijze toegankelijk 
gemaakt voor het grote publiek.

Art in corporate collections, 2005
Sheet of postage stamps with ten different designs

To mark the forming of the Netherlands Association of Corporate 
Art Collections (VBCN) a sheet of postage stamps – Art in corporate 
collections – was issued on 25 February 2005. It was designed by the 
Stout/Kramer agency in Haarlem. Many art works are purchased by 
companies and added to their collections. Such collections are unique, 
but relatively unknown to the public because they are not permanently 
on view as they are in museums. With the emission of this sheet of ten 
different stamps, a small selection of such art works were made accessible 
for the general public.

Han Schuil
zonder titel, 1999
Lak, olieverf en alkydverf op aluminium

De schilderijen van Han Schuil (1958) zijn geen voorstellingen uit de 
realiteit: ze vormen een geheel van vormen en kleuren met, zoals 
Schuil zegt ‘figuratieve, geometrische en associatieve elementen’. 
Abstract is zijn werk dus niet. Er zijn vormen in zijn werk te ontdekken 
van bijvoorbeeld huizen en boten. Ze zijn schematisch weergegeven 
en hebben volgens Schuil een ‘verkeersbordeffect’. Hij ziet zijn werk 
als een icoon, iets om rustig naar te kijken. In 1984 en 1995 maakte hij 
grafiek in opdracht.

untitled, 1999
Lacquer, oil and alkyd paint

Paintings by Han Schuil (1958) do not portray reality: they form an 
ensemble of shapes and colours with, in Schuil’s own words “figurative, 
geometrical and associative elements”. So his work is not abstract. One 
can discover shapes in it, for example of boats and houses. They are 
represented in a rudimentary manner and, he suggests, have a ‘road sign 
effect’. He sees his work as an icon, something to look at quietly. In 1984 
and 1995 he accepted commissions for graphic work.
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Peter Struycken
Field 14, 1980
Montage kleurenfoto’s

Peter Struycken (1939) ontwikkelde midden jaren zestig een vorm van 
abstracte schilderkunst waarbij de organisatie van vorm en kleur in het 
platte vlak op beredeneerde, controleerbare wijze tot stand komt. De 
vormen veranderen volgens van tevoren vastgestelde regels van grootte 
of plaats. De titels van deze werken zijn dan ook Wetmatige beweging. 
Alle vormen zijn in rekenkundige verhoudingen bij elkaar gebracht. 
Zijn allerkleinste en wellicht bekendste kunstwerk maakte Struycken in 
opdracht van de PTT: de Koninginnezegel uit 1981, waarvan in totaal drie 
emissies verschenen.

Field 14, 1980
Montage colour photographs

Peter Struycken (1939) evolved a kind of abstract art in the mid-1960s 
that brought about the organisation of form and colour in the flat surface 
in a reasoned, verifiable way. Forms change according to set rules of size 
or place. Accordingly, the works bear the title Systematic Movement. All 
the forms are assembled in arithmetical proportions. Struycken made his 
smallest and possibly best-known art work for the PTT: the Queen Beatrix 
postage stamp from 1981 of which there have been three emissions in all.
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Moniek Toebosch
zonder titel, 1985
Olieverf op doek

Voor het bedrijfsrestaurant van het expeditieknooppunt Haarlem 
maakte Moniek Toebosch (1948-2012) deze drie voorstudies voor drie 
monumentale schilderijen als constructies in geel, rood en blauw. 
Zij hield de doeken monochroom om niet de competitie aan te gaan 
met de polychrome inrichting (tafeltjes, stoelen, plantenbakken en 
tl-armaturen) van het restaurant. De grote schilderijen zijn inmiddels 
herplaatst boven de sorteermachines in sorteercentrum Amsterdam. 
De voorstudies hingen in een leslokaal boven de kantine dat via een 
wenteltrap kon worden bereikt. 

untitled, 1985
Oil on canvas

These three preliminary studies were made for the staff restaurant at 
the Haarlem dispatch centre. The artist Moniek Toebosch (1948-2012) 
made them for three massive paintings, as constructions in yellow, red 
and blue. The canvases were monochrome to avoid competing with the 
restaurant’s polychrome appointments (tables, chairs and strip-light 
fixtures). Meanwhile the large paintings have been moved and now 
hang above the sorting machines in the Amsterdam sorting centre. The 
preliminary studies can be found in a lecture hall above the canteen that 
is accessed via a spiral staircase.

Moniek Toebosch
Dessertafel, 1990
Wengé, meranti, glas, acryl op doek
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David Vandekop
zonder titel, 1982
Gouache op papier

Het atelier van David Vandekop (1937-1994) stond in Zeeland. Hier 
had hij contact met de natuur, het land, de zee, schelpen en de 
zon: allemaal elementen die hij veelvuldig gebruikte, in zowel zijn 
beelden als zijn aquarellen. Tijdens zijn leven hield Vandekop een 
schetsdagboek bij waarin hij alles vastlegde wat hem tijdens zijn 
dagelijkse wandelingen in de natuur trof. Het steeds veranderende 
licht, de beweging van de golven en wolken inspireerden hem telkens 
weer tot het maken van nieuwe vormen. In 1984 maakte Vandekop een 
keramieken beeld in opdracht van de PTT voor het voorsorteercentrum 
in Maarssen. Dit beeld staat inmiddels op de binnenplaats van het 
hoofdkantoor van PostNL in Den Haag.

untitled, 1982
Gouache on paper

The studio of David Vandekop (1937-1994) was in the province of Zeeland. 
There, he was in contact with nature, the land, sea, shells and the sun: all 
elements he used abundantly, in his sculptures and water colours alike. 
He kept a sketchbook in which he recorded everything he encountered 
during his daily walks in nature. The ever-changing light, the movement 
of the waves and clouds inspired him time and again to create new forms. 
In 1984 he was commissioned by the PTT for a ceramic sculpture for the 
sorting centre in Maarssen. Today that work stands in the courtyard of 
PostNL’s head office in The Hague.

Koen Vermeule, 
zonder titel, 1994
Olieverf op linnen
 
Koen Vermeule (1965) schildert naar eigen zeggen drie soorten 
landschappen: gewone landschappen, zeelandschappen en 
stadslandschappen. In de stad zoekt hij jongeren op. In de andere twee 
landschappen overheerst de verlatenheid: een kale vlakte, meestal 
met de doorlopende horizon. De laatste jaren doemen geleidelijk aan 
ook mensfiguren op. In zijn vroegste werk schilderde hij de figuren los 
van de omgeving, wat vervreemdend werkte. Dit is goed te zien op het 
schilderij uit de collectie van PostNL dat Vermeule in 1994 in opdracht 
vervaardigde. Een jongeman in sportkleding ligt in een ongewone houding 
op de vloer. Is hij gevallen, verdiept in gebed, of kust hij de grond?

untitled, 1982
Oil on linen

Koen Vermeule (1965) maintains he paints three kinds of landscapes: 
‘ordinary’ landscapes,  seascapes and cityscapes.  In cities, he seeks out 
young people. In the other two forms, desolation prevails: a barren plain, 
usually with an uninterrupted horizon. In recent years human figures have 
started to appear. In his earliest work he painted the figures disconnected 
from the surroundings, producing an alienating effect. That is quite clear 
in the painting from the PostNL collection that Vermeule painted for the 
company in 1994. A young man in sports gear is lying on the floor in an 
unnatural pose. Did he fall, is he lost in prayer, or is he kissing the ground?
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Auke de Vries      
zonder titel, 1984  zonder titel, 1979
Tekeningen op papier  Gelast staal

Auke de Vries (1937) is vooral bekend om zijn sculpturen. Maar aan 
zijn beeldhouwwerken zie je dat hij eigenlijk tekenaar en graficus is. 
De grafische discipline is het vertrekpunt om tot ruimtelijkheid te 
komen. Terwijl de constructie ijl en licht oogt, is elk beeld gemaakt 
van loodzwaar staal. De Vries maakt bijzondere beelden op bijzondere 
locaties. Zo ook de sculptuur die hij in 1986 in opdracht van de 
PTT vervaardigde: een beeld van twaalf meter hoog en achttien 
meter lang op een strook van slechts vijftig cm breed, tussen het 
expeditieknooppunt Den Haag en station Hollands Spoor. Ook heeft 
Auke de Vries postzegels in opdracht gemaakt. 

untitled, 1984  untitled, 1979
Drawings on paper  Welded steel

Auke de Vries (1937) is best known for his sculptures. However, those 
works confirm that he is in fact a draftsman and graphic artist. Graphic 
art is where one starts to achieve spatiality. The construction may appear 
fragile and light, but every sculpture is made from extremely heavy steel. 
De Vries makes unusual works at unusual locations. And that applies to 
the sculpture he made on commission from the PTT in 1986: a 12-metre 
high and 18-metre long piece on a strip a mere 50 cm in width, between 
The Hague’s dispatch centre and the Hollands Spoor station. Auke de 
Vries has also received commissions for postage stamp designs.
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Jan Wolkers
Schetsontwerp Oosterdokskade Amsterdam, 1960
Pastel

Het bronzen buitenbeeld Communicatie van Jan Wolkers (1925-2007) is 
in 1965/66 in opdracht voor het expeditieknooppunt Amsterdam aan 
de Oosterdokskade gemaakt. Na sluiting van het expeditieknooppunt 
heeft het beeld naast het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag een 
nieuwe prominente plaats gekregen. Het beeld is opgebouwd uit 
gestapelde open kubussen en rechthoekige vormen, die vaak weer 
kleinere rechthoekige vormen omvatten. Het communicatiethema komt 
tot uiting in de voortdurende wisseling van binnen en buiten en van 
ruimte en omheining. Net als bij taal voeren structuur en gelaagdheid 
de boventoon. 

Design study Oosterdokkade Amsterdam, 1960
Pastel

The bronze outdoor sculpture Communication was a commission for the 
Amsterdam dispatch centre at Oosterdokkade. It was made by made in 
1965/66 by Jan Wolkers (1925-2007). After the centre closed down, the 
work acquired a prominent new place beside PostNL’s head office in The 
Hague. The sculpture is made up of stacked open cubes and rectangular 
forms, often containing even smaller rectangular configurations. The 
theme of communication is reflected in the ever-changing shift between 
inside and out, between space and enclosure. As in language, structure 
and multiple layers are paramount. 

RELATIEGESCHENKEN 
In 1995 bestond de afdeling Kunst en Vormgeving van Koninklijke PTT Nederland 50 jaar. In het kader daarvan 
werd aan 28 kunstenaars die representatief zijn voor de collectie, opdracht gegeven om geheel naar eigen inzicht 
een prent te maken op het formaat 30 x 30 cm. De serie met een oplage van 25 is gebruikt als relatiegeschenk. 
Van elke prent is één exemplaar ingelijst.

PROMOTIONAL GIFTS
In 1995 the Art and Design department of the Royal PTT Netherlands celebrated its 50th anniversary. To mark the 
event, 28 artists exemplifying its collection were commissioned to produce a 30 x 30 cm print in keeping with their 
own preferences. The series, in a run of 25 prints, was used for promotional gifts. One copy of each print was framed 
and is shown here.

Armando, Der Zaun, litho op papier, 1995

 
Han Bennink, zonder titel, vingerafdruk op papier, 1995

Ger Dekkers, Breakwater and Seaweed, Waddenzee, Holland,  
fotografie op papier, 1995
 

Jelis van Dolderen, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995
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Ger van Elk, Hash and push, zeefdruk op papier, 1995

 
Joris Geurts, zonder titel, houtsnede op papier, 1995

 
Daan van Golden, Youth is an art ’88-’95, foto op papier, 1995

 
Niek Kemps, zonder titel, offset-oliedruk, 1995

 
Rob van Koningsbruggen, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

Alexander Lichtveld, zonder titel, litho op papier, 1995

Reinier Lucassen, zonder titel, ets op papier, 1995

Arno van der Mark, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

Jan van Munster, Min is plus, branddruk, 1995

Willem Oorebeek, Een duizend eclipsen, zeefdruk op papier, 1995

Marte Röling, Fossielen, zeefdruk/deels geschilderd op papier, 1995

 
Willem Sanders, Turn Turner, litho op papier, 1995
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Marien Schouten, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

Han Schuil, zonder titel (visitors), zeefdruk op papier, 1995

Peter Struycken, zonder titel (25 variaties elk),  
foliedruk/computergestuurd, 1995

 
Moniek Toebosch, Les douleurs contemporaines, preegdruk op papier, 1995

 
JCJ Vanderheyden, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

 
Peer Veneman, From here till eternity, handingekleurd/monotype, 1995

 
Toon Verhoef, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

 
Emo Verkerk, zonder titel, litho op papier, 1995

Carel Visser, zonder titel, houtdruk op papier, 1995

 
Auke de Vries, Atelier, litho op papier, 1995

 
Rudi van de Wint, zonder titel, zeefdruk op papier, 1995

Co Westerik, Verstrengeling, litho op papier, 1995
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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 
Nyenrode 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 
bewoner en 
toonaangevend 
kunstverzamelaar 
en handelaar 
Jacques 
Goudstikker 
had Nyenrode 
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 LES 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 Nyenrode talrijke 
culturele evenementen, waarbij de bezoekers 
natuurlijk ook zijn kunstwerken in het vanaf 1935 
openstelde 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 recent opgerichte VCV Kring 
Kunst, kreeg een vliegende start voor zijn 
culturele initiatief. 

In de geest van Jacques Goudstikker
Art Fund Nyenrode beoogt 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 campus. 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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Diversiteit in kunst

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 Nyenrode 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 
en 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.
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.

Diversity in art

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 Nyenrode’. 

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. 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.

‘Wienerwalzen op Nijenrode’ | Martin Monnickendam 
olieverf 65 x 75 cm, 1937

Reflections 1 | Annelies Damen
fotografie 120 x 90 cm

Mer du Nord | Diederik Stevens
acrylic/oil on canvas, 80 x 60 cm, 2009
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‘Falcons of Arabia’ expositie

Hypsos is als geen andere organisatie in staat om tentoonstellingen te 

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

Zoals voor deze tentoonstelling over de sport van valkerij in de Emiraten, onder 

de voet van de beroemde Burj Khalifa.

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

standbouw    •    winkelinterieur    •    brand experience    •    museuminrichting

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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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.

 

Voorgaande tentoonstellingen
Previous exhibitions



selectie uit het artistieke werk van twee Nyenrode alumni

Rob Weddepohl (19560096) begon al een jaar nadat hij van 
Nyenrode kwam schilderlessen te volgen, in Sevilla, waar hij toen 
werkte. Terug in Nederland, koos hij ervoor om naast zijn job zijn 
creatieve talenten verder te ontwikkelen, tot hij het in 1970 te druk 
kreeg met zijn commerciële werkzaamheden. Maar  toen hij begin 
tachtiger jaren met zijn gezin naar Australië verhuisde, maakte hij 
enkele jaren later, nog geen 50 oud, de keuze om zich voor 100% 
aan zijn schilderkunst te wijden. The rest is history. Rob’s informele 
manier van schilderen kent indrukwekkende abstracte periodes, 
maar hij maakt ook imposant bijna impressionistisch werk. Beide 
zijn op deze Art Fund Nyenrode tentoonstelling te bewonderen.

Ad Rooymans (19590078) is van heel veel markten thuis. 
Kunstschilder met voorkeur voor portret, schrijver, componist, 
gitarist, muziekproductie-specialist; een artiest pur sang dus. 
Kiezen valt hem zwaar, of eigenlijk, hij ziet de noodzaak van zo’n 
keuze niet zo. Waarom iets laten als je het leuk vindt en je je er 
goed in kunt uiten. Ad heeft zijn lange en bijzonder afwisselende 
leven nog nooit verlegen gezeten om iets op creatief gebied beet 
te pakken. Muziek speelt een centrale rol in zijn leven, maar 
het portretteren van mensen die hem boeien mag er beslist ook 
wezen. De tentoonstelling getuigt daar overtuigend van.

Critical Choices | Personal Perspectives
a selection from the artistic work of two Nyenrode alumni

Rob Weddepohl (19560096) embarked on painting classes a year after leaving Nyenrode, in Seville 
where he was working at the time. Back in the Netherlands he opted to develop his creative talents while 
at his regular job, until his commercial work took over in 1970. However, when he moved with his family 
to Australia in the early 1980s, he soon decided to devote himself fully to painting, though he had not yet 
turned 50. The rest is history. Rob’s informal painting style has experienced stunning abstract periods, 
but he also creates impressive almost impressionist work. Both can be admired at this Art Fund Nyenrode 
exhibition.

Ad Rooymans (19590078) is a veritable all-rounder. A painter with a preference for portraits, a writer, 
composer, guitarist, music production adept – in other words, a consummate artist. Choices are hard for 
him, or rather, he doesn’t feel the need for them. Why not do something if you enjoy it and can express 
yourself through it? During his long and highly varied life, Ad has never shied away from an undertaking 
in the creative field. Music is crucial for him, but the portraits of people who fascinate him are highly 
effective. The exhibition is ample proof of his talent.

Kritische Keuzes
8e Art Fund Nyenrode tentoonstelling,  mei – september 2017

Personal Perspectives

6362



Leo van Os, voorzitter
Pol Schevernels, secretaris
Erik Huis, penningmeester
Larissa Buwalda
Ronald Emons
Walter Remmerswaal
Roy Voogd

Henk de Heus, voorzitter Raad van Commissarissen 
De Heus Animal Nutrition, privé-verzamelaar 
Baukje Coenen, kunstexpert, taxateur Oude Meesters
Juliette Jonker – Duynstee, kunsthistorica, 
bestuurslid Oudheidkundig Genootschap Nifterlake

Dr. Albert Heijn gebouw
Begane grond, trappenhuis en eerste verdieping 

Indien u tot de Nyenrode community behoort, kunt u
de tentoonstelling vrij bezoeken. Indien u van plan 
bent met anderen te komen, graag eerst even melden 
bij servicedesk@nyenrode.nl. Aldaar zijn ook catalogi 
te koop evenals via de webshop van www.nyenrode.nl

Andere geïnteresseerden die de tentoonstelling 
willen bezoeken dienen daartoe tijdig een verzoek te 
sturen aan servicedesk@nyenrode.nl, waarin zij de 
gewenste datum, beoogd tijdstip, aantal personen 
en herkomst contactpersoon incl. telefonische 
bereikbaarheid vermelden. U ontvangt dan bericht of 
de tentoonstellingsruimte op het gewenste moment 
beschikbaar is voor een bezoek.

Ook kan men zich richten tot het Vechtstreekmuseum 
voor een gecoördineerd bezoek waarin ook het 
landgoed is inbegrepen. 
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