
1



2 3

van Kelder tot  Frankot

Het werd wel weer tijd om een alumnus uit te 
nodigen zijn kunstverzameling te laten zien. 
Dat deed Art Fund Nyenrode de afgelopen acht 
tentoonstellingen pas twee maal eerder. Bij de 
start van Art Fund Nyenrode eind 2014, met 
spectaculaire foto’s van de Zuid Afrikaanse 
fotograaf Pieter Hugo uit de collectie van Herman 
Vaanholt en bij de vijfde tentoonstelling met een 
selectie moderne kunst uit de indrukwekkende 
collectie van het echtpaar De Heus - Zomer. Ook 
nu weer constateerden we bij de voorbereidingen 
een gepassioneerdheid bij de ‘verzamelaars’ 
die zich niet beperkte tot de kunstwerken. De 
achtergronden en de leefwerelden van de diverse 
kunstenaars in hun collectie kwamen in volle 
omvang tot ons. Dat alleen al is - naast een genot 
om kennis van te kunnen nemen - indrukwekkend 
als je met onze exposanten praat. 

Vandaar dat we aan alumnus Maarten Bertrams 
(19630012) en zijn vrouw Tineke hebben gevraagd 
deze passie in hun eigen bewoordingen dan ook 
maar direct aan de lezers van deze catalogus 
door te geven. Het toont immers niet alleen de 
kunstzinnige afwegingsprocessen en de keuzes 
die door hen gemaakt zijn, maar laat ook die van 
het ‘backoffice’ niet buiten beschouwing. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de plaats in de huiselijke 
omgeving waar het werk voor is bestemd, de 
overwegingen rondom prijs/kwaliteit en mogelijk 
noodzakelijke restauraties. Maar dat is gelukkig 
vaak van latere zorg.

Als Art Fund Nyenrode gaan die laatste 
aspecten veelal ook aan ons voorbij. Onze 
grootste aandacht gaat uit naar de diversiteit 
van exposanten uit de Nyenrode community 
waarvan we hopelijk in de afgelopen drie 
jaar een mooi representatief beeld hebben 
kunnen geven. U treft een overzicht van al die 
tentoonstellingen elders in deze catalogus aan. 
Dankzij verscheidene schenkingen aan onze eigen 
Art Fund Nyenrode collectie zijn wij inmiddels in 
staat ook daar voor enige diversiteit te zorgen, 
voorlopig nog alleen in hangkunst. In dat verband 
mag zeker niet onvermeld blijven dat elders 
op het Nijenrode landgoed kunst ook welig 
tiert. Men moet het alleen durven zien .... en 
waarderen. En dan hebben we het nog niet over 
de rol van kasteel Nijenrode als inspiratie voor 
talrijke kunstenaars, in het verre verleden maar 
ook nog onlangs! Maar meer daarover een andere 
keer.

Bestuur Art Fund Nyenrod
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Al in 1974 bij de opening van het Getty Museum – een imitatie van de Villa of the Papyri uit 
Herculaneum op zijn landgoed Pacific Palisades in Malibu – sprak J. Paul Getty de fameuze woorden 
“Every artwork has his history, just as a museum”.  Acht jaar later werd het dankzij een erfenis van 
US$ 1.2 miljard het rijkste museum ter wereld en kon in 1997 met de verbouwing gestart worden toen 
inmiddels even verderop in Brentwood een compleet nieuw museum ging ontstaan. Oogstrelend strak 
ontworpen door Richard Meijer (in Nederland bekend van het Haagse stadhuis en het voormalige KPN 
hoofdkantoor in Hilversum) voor de nieuw verworven indrukwekkende collectie Europese moderne 
kunst die vanaf  2006 in het nieuwe J. Paul Getty Museum werd getoond. Villa of the Papyri werd na de 
verbouwing omgedoopt in Getty Villa met een verzameling van ruim 40.000 werken uit de klassieke 
oudheid.  Bij gelegenheid van de opening werden vier ‘geroofde’ kunstwerken aan Griekenland 
geretourneerd, een jaar later gevolgd door veertig items aan Italië. 
Anno 2017 valt er dus eigenlijk niets nieuws onder de zon te noteren.  ‘Provenance’ zoals dat 
in vakkringen heet is van immens belang voor ieder kunstwerk, of het nu in een grote of kleine 
collectie is opgenomen. Dat bleek deze zomer nog eens nadrukkelijk in ons land met de imposante 
tentoonstelling ‘Roofkunst’ in Deventer waarin onze ‘eigen’ Jacques Goudstikker en talrijke van 
zijn werken op veelzeggende wijze werden gepresenteerd.  De historie van een kunstwerk telt. Ook 
Maarten en Tineke Bertrams weten dat als geen ander, vandaar hierbij hun niets verhullende verhaal bij 
de in deze tentoonstelling getoonde werken. 
Maarten’s ouders waren echte antiek-liefhebbers en een mooie collectie religieuze kunst werd 
na vader’s pensionering verworven. De aanwezige schilderijen waren ‘slechts’ erfstukken van 
voornamelijk respectabele Gooise schilders (o.a. Johannes van Ravenswaay) en vormden ongetwijfeld 
een inspiratiebron op weg naar de collectie van Maarten en Tineke. Gestart met een valse Kever, 
voorstellende een keurig, traditioneel geschilderd Larens binnenhuisje (waarvan er duizenden een 
weg vonden naar de lucratieve Amerikaanse markt).  En voorlopig afgerond met een panoramische 
compositie van Wim Schumacher, voorstellende wederom het Larense landschap.  Aanvankelijk een 
voor hen onbekende schilder die echter dankzij hun opgedane ervaring en door hun nieuwsgierige 
speurwerk -ook- de juiste kwalificaties bezit.  

“Every artwork has his history”

Introductie
Begin 2016 las ik (Maarten) een interessant interview in het Nyenrode alumniblad Van Verre met de 
initiatiefnemers van Art Fund Nyenrode Pol Schevernels en Leo van Os. De artikelen van Pol in het 
alumniblad over kunst vond ik niet alleen goed geschreven, maar hebben ook altijd mijn speciale 
aandacht, vanwege een gedeelde belangstelling voor kunst. Bleek dat Art Fund Nyenrode al enige 
tentoonstellingen met succes had georganiseerd. De op dat moment lopende expositie ‘Nieuwe 
wegen / Challenges’, met een keuze uit de collectie De Heus-Zomer was voor mij en mijn vrouw 
Tineke meer dan voldoende aanleiding om het landgoed weer eens te bezoeken. Wij waren al op 
de hoogte van de smaak van Nyenrodiaan Henk de Heus en zijn echtgenote Victoria dankzij een 
tentoonstelling in het Singer Museum in Laren in 2013. Via de prachtige tentoonstelling ‘Cobra 
tot Dumas/Collectie De Heus-Zomer’, hebben wij voor het eerst kennis kunnen maken met de 
geweldige verzameling Nederlandse naoorlogse schilderkunst van het echtpaar.  

Ons bezoek aan ‘Nieuwe wegen / Challenges’ was bijzonder inspirerend. Niet alleen vanwege 
de kwaliteit van de tentoongestelde werken, maar zeker ook vanwege de aard van de 
tentoonstellingsruimte in het Dr. Albert Heijn gebouw, gesitueerd in de voor mij nog steeds 
vertrouwde omgeving van het park. Het toeval wilde dat ons bezoek samenviel met de komst van 
een groep lezers van de Volkskrant. Een vitale 70-plusser leidde ze rond op een deskundige en 
plezierige wijze. Hij had het druk, maar schudde toch even onze handen en liet een visitekaartje 
met de tekst ‘Leo van Os, Chairman Art Fund Nyenrode’ achter. Ik stuurde een mailtje aan Leo 
waarin ik hem deelgenoot maakte van mijn enthousiasme en hem mededeelde dat ik met Tineke 
in de loop der jaren een bescheiden collectie van Hollandse schilders vanaf ongeveer 1910 tot 1980  
had opgebouwd. Niet de grote namen, maar interessante kleinere meesters. Ik schreef hem ook 
in het verleden wel werken in bruikleen voor overzichtstentoonstellingen aan musea beschikbaar 
te hebben gesteld en te hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een begeleidende 
monografie. En tot slot stelde ik voor om eens kennis te maken en gezamenlijk te onderzoeken of ik 
iets zou kunnen betekenen voor Art Fund Nyenrode. 

De daaropvolgende dag lag de reactie al op de virtuele mat. Of ik maar eens iets meer wilde 
vertellen over onze collectie, ‘wellicht zit er zo al een tentoonstelling op Nyenrode in of misschien 
samen met kunstwerken van een paar andere alumni, als dat een betere tentoonstelling zou 
kunnen opleveren’. Leo liet er duidelijk 
geen gras over groeien, een efficiënte en 
actieve man, bruisend van energie, zoals 
we later ook zouden merken.  Enfin, het 
contact was gelegd. En alhoewel ik in 
eerste instantie alleen maar had gedacht 
zo mogelijk wat hand- en spandiensten te 
kunnen verrichten voor een mij sympathiek 
project en helemaal nog niet aan expositie 
van werk uit de eigen verzameling, want ja 
dan moet het wel museumwaardig zijn, had 
Leo toch een verrassende optie kenbaar 
gemaakt. Een afspraak kwam daarom 
snel tot stand. Pol Schevernels en Leo 
van Os zouden op bezoek komen. Om de 
verzameling te bekijken en vooral, zo had 
ik de indruk, te luisteren naar ons verhaal 
er omheen. 

Maarten en Tineke Bertrams poseren in de tuin  
met hun lievelingswerk Roelof Frankot’s  ‘Simultaan’

Veel tentoongestelde werken zijn ook elders geexposeerd. 
Een collage van catalogi, monografieen, boeken, posters en 
brochures die ter gelegenheid daarvan zijn verschenen
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Hoe het begon 
Onze eerste aankoop in de 80-er jaren, was op een Gooise veiling: een aardig 
binnenhuisje, gesigneerd Kever; helemaal goed, leuke beeldcompositie, intieme sfeer, 
raampje met binnenkomend zonlicht, boerin, wiegje met baby, stenen vloer. Geweldig. 
Niet dus, bij nadere bestudering toch eigenlijk niet de vrije en losse toets die je van 
een echte Kever mag verwachten. Vals, mogelijk voor een deel door de meester zelf 
geschilderd. Maar de belangstelling bleef in die eerste fase uitgaan naar duidelijk 
herkenbare landschappen, stillevens, stads- en dorpsgezichten, interieurs enz. Tineke en 
ik bezochten dan ook voornamelijk tentoonstellingen van kleine meesters die uitblonken 
in juist dit soort onderwerpen. Zoals bijv. Ben Viegers, een Veluws schilder met een vlot 
penseel en een vrolijk en fris palet. Heel herkenbaar! Dus toen wij kort na ons bezoek 
aan een overzichtstentoonstelling van zijn werk op een veiling een bosgezicht gesigneerd 
Viegers zagen hangen, met een schappelijke taxatie, waren wij meteen verkocht. Op de 
veilingavond werd de Viegers ver onder de laagste taxatie ingezet, ik stak onmiddellijk  
mijn hand op, er kwam geen tegenbod meer. De veilingmeester zei nog wel ‘de kenner 
ziet het meteen, een echte Viegers voor een koopje’. Ook dit schilderij bleek vals. Jaren 
later en veel verder bij de beoordeling van echt en vals hebben we nog een stadsgezicht 
van Viegers met een prachtige lichtinval gekocht. Hebben we nog steeds. Maar op 
dat moment besloten we eerst maar eens veel tijd te besteden aan museumbezoek, 
tentoonstellingen en vooral aan veel lezen en kijken. 

Tineke was inmiddels begonnen met schilderlessen en kreeg op die manier ook veel meer 
inzicht in kleuren, technieken, compositie enz. Na Nyenrode en een aansluitend jaar 
Business Administration in de VS was ik in 1966 als trainee bij de SHV in dienst getreden. 
Ik raakte al spoedig na de start van Makro betrokken bij de uitrol van deze succesvolle 
formule in Nederland, waar ik het retailvak leerde als vestigings- en marketingmanager 
en daarna in het buitenland. Talrijke feasability studies in Europa, USA, Latijns Amerika, 
Saudi-Arabië, China en Zuid Oost Azië gingen vooraf aan mijn uitzending eind tachtiger 

jaren naar Zuid Oost Azië.  Toen was er een aantal jaren geen tijd noch gelegenheid 
voor de opbouw van een eigen collectie. Wel bleven we musea en tentoonstellingen 
bezoeken en onze collectie kunstboeken groeide jaarlijks met enige tientallen 
exemplaren. Immers ook in dat deel van de wereld bestond veel belangstelling voor 
Westerse en dan vooral moderne kunst. In 1994 bijvoorbeeld bij de opening van een grote 
overzichtstentoonstelling van Karel Appel in Seoul, Zuid Korea hebben we uitgebreid met 
de schilder kennis kunnen maken.

Eerste serieuze aankopen
Terug in Nederland eind negentiger jaren was er tijd om de oude hobby serieus aan te 
pakken. We hadden inmiddels een zeer boeiende periode achter ons liggen, waarin 
we veel van de wereld hadden kunnen zien en met veel verschillende culturen kennis 
hadden kunnen maken. Logisch dat in de achterliggende jaren onze smaak voor goed 
geschilderde, toegankelijke, duidelijk herkenbare werken van min of meer bekende, 
kleinere meesters langzaam maar zeker was veranderd. Dat vonden we eigenlijk niet meer 
zo spannend. In deze overgangsperiode kochten we wel nog een paar traditionele werken, 
bijv. een Herman Bogman getiteld ‘Stadspark in de zomer’ en op een veiling een Henri du 
Verne ‘Gezicht op Concarneau’. 

Herman Bogman (1890-1975) Stadspark in de zomer (ca. 1930),
28 x 44 cm,olie op doek, signatuur r.o.

Lou Loeber en 
Dirk Koning in de 

tentoonstellingsruimte/
garage van hun atelierhuis 

in 1926. Rechts boven 
aan de wand hangt het 
op de tentoonstelling 

aanwezige Slaapmutsjes 
en Leeuwebekjes



Henri du Verne  Gezicht op Concarneau (1929), 
54 x 73 cm, olie op doek, signatuur l.o.

Kwalitatief goede werken, nog steeds in ons bezit, heel aangenaam om naar 
te kijken, maar geen schilderijen die de verbeelding stimuleren of die veel 
interpretatiemogelijkheden bieden. Natuurlijk bezochten wij regelmatig de kijkdagen van 
de bekende veilinghuizen. We vonden geleidelijk ook de weg naar de kunsthandel en dan 
vooral de kleinere, waarvan de eigenaar – meestal zelf een liefhebber – nog bereid was 
kennis over te dragen, ook als er niet meteen verkocht kon worden. Zo ontwikkelden we 
onze smaak en waren we steeds meer in staat een kunstwerk beter te beoordelen. Maar 
het devies bleef lange tijd: kijken, kijken en dan nog eens kijken; en weinig kopen. 

Toon Kelder, onze eerste ‘grote’ ontdekking.
Op onze ontdekkingstochten waren wij al een aantal malen de schilder Toon Kelder 
(1894 – 1973) tegengekomen. Een tegenwoordig wat minder bekende naam, maar een 
fascinerende schilder, die in de loop van zijn werkzame leven van een halve eeuw een 
aantal zeer interessante en in de laatste fase zelfs abrupte ontwikkelingen doormaakte. 
Toon Kelder schilderde aanvankelijk in een expressionistische stijl verwant aan de 
Bergense School, stevig geschilderd en donker van coloriet. Daarna volgde een korte 
luministische periode. Weer later ontwikkelde hij zich in de richting van het gracieuze 
en weelderige en werd het werk fantasierijker. Zijn toets werd wat voorzichtiger, zijn 
kleurgebruik lichter en zijn vormentaal vager. Dit was de tijd van de zinnelijke romantische 
naakten en prachtige, diffuse, bloemstillevens. Kelder was een begaafd colorist. Na de 
tweede wereldoorlog kwam hij tot het inzicht dat zijn werk niet meer paste bij de tijd 
waarin hij leefde. Vanaf dat moment ontwikkelde hij zich uiteindelijk tot een abstract 
beeldhouwer. In eerste instantie, mede onder invloed van de Japanse kunst, ging hij 
in penseeltekeningen en gouaches zijn vormentaal abstraheren en zijn kleurgebruik 
vereenvoudigen. Later maakte hij draadsculpturen en tenslotte gesloten massa’s in de 

vorm van beelden, bestaande uit een gipsen, stenen of houten kern, waaromheen een 
laag koper, brons of ijzer is aangebracht.
In december 2004 deed zich een unieke mogelijkheid voor om een Kelder te verwerven. 
Glerum Auctioneers organiseert dan een veiling van meer dan 100 werken afkomstig 
van Renée Deutsch-Kelder, dochter van de kunstenaar. Dus een goede herkomst was 
verzekerd.  Twee werken werden aangekocht met als titels ‘Spaans Landschap’ en 
‘Circus’, beide olieverf op linnen. Na de aankoop heb ik contact gezocht met Renée 
Deutsch en zij kon mij interessante, soms ook anekdotische informatie verschaffen. De 
schilderijen hadden indertijd de wanden van het woonhuis van Kelder aan de Suezkade in 
Den Haag gesierd. Na het overlijden in 1980 van Alexandrine Kelder, echtgenote van de 
schilder en zijn favoriete model, zijn beide schilderijen in handen gekomen van dochter 
Renée.

Toon Kelder (1894-1973) Spaans landschap (1925), 
97 x 79 cm, olie op linnen, signatuur r.o. 
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Toon Kelder (1894-1973) Circus (1930), 
53 x 65 cm, olie op linnen, signatuur l.o. 

Spaans Landschap is in 1925 ontstaan in Granada, Spanje tijdens zijn vele maanden 
durende huwelijksreis. Het was voor Toon en Alexandrine een heel dierbaar werk en 
heeft jarenlang de slaapkamer van het echtpaar gesierd. Het doek is het huis nooit 
uit geweest en is dus steeds in familiebezit gebleven. In de collectie van het Stedelijk 
Museum Alkmaar bevindt zich een vrijwel identiek, maar veel minder geabstraheerd werk, 
eveneens een olieverf en gedateerd 1925.
Circus dateert uit 1930 en is enige tijd in het bezit geweest van de heer Oudshoorn, 
medewerker van de Rotterdamse Bank, die de geldzaken van Kelder behartigde. Kelder 
spoorde hem aan zijn schilderijen te kopen, wellicht als gedeeltelijke betaling voor zijn 
diensten. Na het overlijden van mevrouw Oudshoorn kocht Kelder een aantal doeken 
waaronder Circus weer terug. Kelder maakte regelmatig reizen naar Parijs en verbleef 
daar soms ook wat langer. Hij was een groot liefhebber van het circus en bezocht in Parijs 
steevast het Russisch Staatscircus. Dit werk vertoont alle bekende circus elementen: 
paarden, clowns, acrobaten, ruiters, apen, een giraffe, en olifant, geschilderd tegen een 
diffuse achtergrond. Onderwerpen die in veel van zijn schilderijen verder zijn uitgewerkt.

Toon Kelder (1894-1973) Alexandrine (1930), 
64 x 40 cm, olie op board, signatuur l.o. en r.o.
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Toon Kelder (1894-1973) Stilleven met bloemen en vruchten (ca. 1935), 81 x 65 cm, olie op doek, signatuur l.b.

Toon Kelder (1894-1973) Salomé met Hoofd Johannes de Dooper (1930),  30 x 37 cm, aquarel op papier, signatuur r.o.

In latere jaren hebben we onze collectie van werken van Toon Kelder verder kunnen uitbreiden, 
o.a. met een prachtig schilderij van Alexandrine,  een Stilleven met Bloemen en Vruchten in lichte 
etherische kleuren, haast op het voorstellingsloze af, met kubistische invloeden bij de verbeelding 
van de fruitschaal. Interessant is ook een aquarel/pentekening getiteld ‘Salomé met Hoofd Johannes 
de Dooper’, met de bekende onderwerpen: paarden, naakten, een ruiter en circusbeesten tegen een 
wazige achtergrond. De drager van dit werk is vermoedelijk schetspapier. Een ontwerp voor een later 
werk?
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En heel recent hebben wij een lang gekoesterde wens kunnen realiseren. De verwerving 
van een  tweetal prachtige gouaches op papier getiteld Circus, ook afkomstig van Renée 
Deutsch-Kelder, dochter van de schilder en Spaanse dans. Beide gouaches dateren uit de 
periode rond 1950, toen de schilder zich al enige jaren had afgewend van zuiver figuratief 
werk. Hier zien we duidelijk dat Kelder met onregelmatig gebogen en rechte kleurvlakken 
eerdere onderwerpen abstraheert. In dit geval Spaans landschap en Circus uit de jaren 20 
en 30, reeds in ons bezit. Waarschijnlijk liet Kelder zich in deze periode inspireren door 
werk van Picasso en Léger, waarvoor hij na de oorlog grote belangstelling opvatte.

Toon Kelder (1894-1973) Circus (ca. 1950), 
72 x 52 cm, gouache op papier, signatuur l.o.

Toon Kelder (1894-1973) Spaanse dans (ca. 1950), 
44 x 58 cm, gouache op papier, signatuur r.o.

In de loop der jaren is de belangstelling voor Toon Kelder weer wat toegenomen. 
Museum Flehite in Amersfoort organiseerde in 2016 een prachtige en goed bezochte 
overzichtstentoonstelling ‘Toon Kelder, Romantisch Modernist’. Zowel ‘Circus’ als ‘Spaans 
Landschap’ maakten deel uit van de expositie. Tegelijk met de tentoonstelling verscheen 
een uitgebreide monografie over Toon Kelder, geschreven door de kunsthistoricus Jaap 
Versteegh. En dit jaar besteedde het Stedelijk Museum Alkmaar ook aandacht aan Toon 
Kelder bij de tentoonstelling ‘Sluijters Gestel Kelder, De Passie van Verzamelaar Wim 
Selderbeek’.
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Herman Gouwe, Jaap Weijand en Lou Loeber, drie landschappen, drie interpretaties.
Terug naar eind 2004, het jaar van onze eerste Kelder. In de daaropvolgende jaren 
kochten we werken van een drietal schilders die hun hele leven of tenminste enige tijd in 
’t Gooi hebben gewerkt: Herman Gouwe (1875-1965) ‘Limburgs Landschap’, geschilderd 
in 1917/18,  Lou Loeber (1894-1983) ‘Slaapmutsjes en Leeuwebekjes’, gedateerd 1920 
en Jaap Weijand (1886-1960) Oogstveld met dreigend onweer’, gedateerd 1933. Drie 
interessante schilders. Drie landschappen in drie verschillende stijlen: luministisch, 
geabstraheerd naturalistisch.

Herman Gouwe (1875-1965) Bosgezicht (ca. 1920), 
60,5 x 101 cm, olie op doek, signatuur l.o.

Herman Gouwe had veel commercieel succes met zijn ploegende paarden, vaak 
met een opkomende zon, breed geschilderd luministisch werk met een opvallend 
rijkgeschakeerd kleurenpallet. Hij had echter het gevoel dat hij hiermee in zijn 
ontwikkeling werd geremd en besloot in 1927 definitief naar Tahiti te vertrekken. 
‘Bosgezicht’ is een fraai licht luministisch werk. Niet een nauwgezette kopie van de 
werkelijkheid, maar een verbeelding van de overweldigende kleuren van de natuur, met 
brede penseelstreken neergezet. Jaap Weijand was aanvankelijk steeds een voorloper 

bij nieuwe ontwikkelingen. Hij schilderde luministisch,  kubistisch, behoorde tot de eerste generatie 
van de Bergense School en werkte korte tijd zelfs geheel abstract. ‘Oogstveld met dreigend onweer’ is 
een later werk, meer traditioneel, veel inniger en verstilder dan zijn vroegere werk.  Een zachter, bijna 
pastelachtig palet, samen met een naturalistische, bijna zoete weergave van de werkelijkheid. De lijnen 
zijn verfijnd, de verf is dunnetjes opgebracht.  

Jaap Weijand (1886-1960) Oogstveld met dreigend onweer (1933), 
56 x 74 cm, olie op paneel, signatuur r.o.
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Lou Loeber (1894-1983) Slaapmutsjes en Leeuwebekjes (1920), 
68 x54 cm, olie op doek, signatuur r.o.

Lou Loeber, die vrijwel haar hele leven in Blaricum heeft gewoond, probeerde vanuit haar 
socialistische en pacifistische overtuiging kunst toegankelijk te maken voor een breed 
publiek. Bedachtzaam en met veel aandacht voor de zichtbare werkelijkheid componeerde 
zij haar geometrische abstract werk. In ‘Slaapmutsjes en Leeuwebekjes’ uit 1920 is heel 
duidelijk de moeilijke overgang van het naturalisme naar de moderne vormgeving te 
zien. Die overgang ging heel geleidelijk. In dit werk, één van de laatste die Loeber buiten 
naar de natuur heeft geschilderd, komen de eerste tekenen van een verstrakking en 
vereenvoudiging van vormen en kleuren naar voren. Loeber zelf heeft op de achterkant 
van het doek het werk gesigneerd, getiteld en gedateerd. Er is nog een leuke anekdote 
verbonden aan dit schilderij. De dag na aankoop van het werk bezocht ik, zoals wel vaker, 
het plaatselijke antiquariaat om te zien of er nog literatuur over Loeber te vinden zou zijn. 
Ongelofelijk toeval: bij mijn binnenkomst lag op de toonbank nog een stapeltje zojuist 
ingekochte boeken, waaronder een catalogus uit 1983 van een overzichtstentoonstelling 
in het Frans Hals museum in Haarlem. In deze catalogus bleek een foto te zijn afgedrukt 
van Lou Loeber uit 1928, zittend aan een tafel met op de achtergrond duidelijk zichtbaar 
het de dag daarvoor aangeschafte werk nog in dezelfde, originele lijst. De schilderes 
was kennelijk erg gehecht aan dit ook voor haar belangrijke werk. Het schilderij is gezien 
de datering van de foto en de nog originele lijst vermoedelijk heel lang in eigen bezit 
gebleven. Geweldig, catalogus onmiddellijk gekocht, 10 euro. Stichting Kunst aan de Dijk 
in Kortenhoef organiseerde dit jaar een prachtige overzichtstentoonstelling getiteld De 
Stijl van Lou Loeber, met een mooie catalogus, waarin de bovengenoemde foto wederom 
was opgenomen.

Figuratief werk: een onbekende Pool en kleinere maar interessante meesters 
Een leuke aankoop, weer wat later, was een schilderij van de Poolse schilder Stanislaw 
Borysowski (1905-1988), voorstellend een ‘straatscène met een fruitstalletje’, gedateerd 
1931. Geschilderd vanuit een hoog standpunt met een grappig perspectief, een boeiend 
jaren dertig tafereel. Heel herkenbaar, met een vlotte impressionistische toets. Soms 
bevinden zich op de achterkant van een schilderij  interessante stickers of andere 
kenmerken, bijv. een potloodinscriptie, die iets onthullen over de geschiedenis van het 
werk. Zo ook aan de achterkant van dit schilderij: een sticker van de oorspronkelijke 
verkoop-galerie in Krakow en een etiket uit 1955 met de namen van drie personen die het 
schilderij ooit in gezamenlijk eigendom hadden.

Stanislaw Boryowsky 
(1905-1988) Straatscène 
met fruitstalletje (19 31), 
40 x 50 cm, olie op doek, 
signatuur l.o.
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Normaal gesproken proberen wij na aanschaf van een schilderij dat ons om de een of 
andere reden aanspreekt alles te weten te komen over de schilder. Van Borysowski 
is niet veel meer bekend dan dat hij in Polen heeft gedoceerd aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Gdansk en dat hij in eigen land een behoorlijke faam als schilder van 
straatscènes heeft opgebouwd. In de dertiger jaren verbleef hij langere tijd in Parijs; de 
invloed daarvan wordt in dit schilderij duidelijk weerspiegeld.
Frits Klein (1898-1990), lang niet zo beroemd geworden als zijn zoon de avant-gardist 
Yves Klein, bekend van zijn monochroom blauwe doeken, maakte vanaf de jaren twintig 
werken in de Franse impressionistische traditie. De expressieve kracht van kleur speelt in 
het oeuvre van Frits Klein een belangrijke rol. Zwemmers in het park, een aquarel, geeft 
een goed beeld van zijn techniek om met vlakken, strepen en vegen op het papier een 
poëtisch effect te creëren. 

Frits Klein (1898-1990) Zwemmers in het park (ca. 1935), 
24 x 32 cm, aquarel op papier, signatuur l.o.

Jaap Weijand (1886-1960) Bloemstilleven in gemberpot (ca. 1935), 
30 x 40 cm, olie op paneel, signatuur l.o.

Jaap Weijand (1886-1960) schilderde vrijwel zijn hele leven bloemstillevens in allerlei 
stijlen. Het op de tentoonstelling aanwezige Bloemstilleven in gemberpot is een wat 
traditioneler naturalistischer werk uit de dertiger jaren.

Chris Beekman (1887-1964) werkte aanvankelijk nog figuratief in een geometrisch 
abstracte stijl (plat), later worden de composities onder invloed van ‘De Stijl’ en vooral 
Bart van der Leck steeds meer abstract. Hij was lid van de communistische partij en 
maakte sociaal maatschappelijk bewogen realistisch werk van arbeiders, marskramers, 
houtzagers enz. De dans der zeven sluiers heeft Beekman blijkens een etiket op de 
achterkant van het werk speciaal gemaakt voor een tentoonstelling in Amsterdam 
genaamd Salomé in de tweede helft van de dertiger jaren. De aankoopprijs bedroeg 
destijds 800 gulden. Salomé is een Hebreeuwse vrouwennaam naar de dochter van 
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Chris Beekman (1886-1964) De dans der zeven sluiers (ca. 1935), 
78 x 58 cm, olie op doek, signatuur l.o.

Herodes Filippus en Herodias. Deze figuur is een inspiratiebron voor veel kunstenaars. 
Oscar Wilde schreef een toneelstuk genaamd Salomé in 1891 en Richard Strauss 
componeerde een opera met dezelfde titel. Ook in de schilderkunst is Salomé een 
populair onderwerp voor een mooie en verleidelijke vrouw, bijv. bij Caravaggio. 

Wil Bouthoorn en Yvan Theys, meer geabstraheerd werk.
Geleidelijk begon onze belangstelling steeds meer uit te gaan naar abstracter werk in 
allerlei uitingen en mengvormen, niet persé non-figuratief. Zo kochten wij  een werk van 
Wil Bouthoorn (1916-2004) ‘Expliciete manier van leven’ uit 1987 en een tweeluik van 
Yvan Theys (1936 – 2005) getiteld ‘Vice-Versa’ en gedateerd 1985-’88.

Wil Bouthoorn ontwikkelde in zijn lange schildersloopbaan een geheel eigen, duidelijk 
herkenbare stijl, die kan worden gekenschetst als ‘vitale monotonie’. Bouthoorn 
benoemde zijn werken vaak als ware het figuratieve schilderijen. Met de titel ‘Expliciete 
manier van leven’ daagt hij de kijker als het ware uit om de platte vlakken met weinig 
diepte en ruimte en hier en daar een grensvervaging, een figuratieve betekenis te geven.
            

Wil Bouthoorn (1916-2004) Expliciete manier van leven (1986), 
100 x 110 cm, olie op board, signatuur r.o.
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Yvan Theys werkte aanvankelijk in een abstract-expressionistische stijl, maar na verloop 
van tijd gingen allerlei vormen van figuratie zijn werk beheersen. Op den duur ontstond 
een interessante mengvorm van stijlen met vooral constructivistische en primitivistische 
invloeden en veelal menselijke figuren. Het tweeluik ‘Vice-Versa’ is daarvan een goed 
voorbeeld.

Yves Theys (1936-2005) Vice-versa (1985-1988), 
67 x 138 cm, olie op doek, signatuur r.b. en l.b.



26 27

Een Haagse aristocrate in de kunst, Agnes van den Brandeler.
Najaar 2009 brachten wij als onderdeel van een dagje Den Haag een bezoek aan de 
Pulchri Studio, waar op dat moment een overzichtstentoonstelling werd gehouden van 
het werk van Agnes van den Brandeler (1898-1997), bijgenaamd de ‘Haagse aristocrate in 
de kunst’. Deze voor ons onbekende schilderes bleek een buitengewoon boeiend en zeer 
divers oeuvre te hebben opgebouwd, zowel wat betreft uitingsvorm als onderwerpkeuze. 
Olieverfschilderijen, werken op papier, abstract en figuratief - stadsgezichten en 
stillevens - , iconen en zelfs wandkleden. In de jaren zestig raakte ze na een bezoek aan 
Parijs geboeid door de abstracte schilderkunst van Nicolas de Staël en begon ze ook zelf 
te experimenteren met abstracte vormen. De zichtbare werkelijkheid bleef uitgangspunt. 
Met name deze abstract-expressionistische werken spraken ons geweldig aan. Wij zijn 
dan ook blij een tweetal doeken bij de Agnes van den Brandeler Stichting te hebben 
kunnen aankopen. Een werk uit 1964 getiteld ’Winterlandschap’, een monumentale 
compositie waarin landschapselementen worden geabstraheerd tot kleurvlakken is op de 
tentoonstelling te bewonderen. 

Agnes van den Brandeler (1898-1997) Winterlandschap (1964), 
65 80,5 cm, olie op doek, signatuur l.o.

Roelof Frankot, een tweede ‘grote’ontdekking.
Terugblikkend was 2010 een belangrijk jaar voor ons. In dat jaar organiseerde Christie’s 
een veiling van schilderijen van Roelof Frankot (1911-1984), afkomstig uit de collectie van 
Micky Hoogendijk, stiefdochter van de schilder. Ook deze schilder was ons niet bekend, 
maar tijdens de kijkdag waren wij onmiddellijk zeer gecharmeerd van met name zijn meer 
abstracte werken. Wij brachten een succesvol bod uit op twee spannende schilderijen en 

zijn ons daarna pas echt gaan verdiepen in leven en werk van de schilder. Ook Frankot 
blijkt een interessant, niet altijd even gemakkelijk leven te hebben geleid, met een aantal 
crises waarin hij voortdurend op zoek is geweest om de op dat moment voor hem juiste 
vorm en stijl te vinden. En net als Toon Kelder verbrandt hij veel werk waarover hij niet 
tevreden is. Hij experimenteert met een synthese tussen abstractie en realisme en er zijn 
aanvankelijk ook kubistische invloeden. In de jaren zestig en zeventig is hij een gewild 
schilder van abstract-expressieve werken, die veel overeenkomsten hebben met het werk 
van Cobra-kunstenaars. Het werk is abstract maar de titels verwijzen nog regelmatig naar 
de zichtbare werkelijkheid en er zijn soms nog mens- en dierfiguren te herkennen. In het 
laatste deel van zijn leven keert Frankot weer terug naar meer figuratieve voorstellingen.

Roelof Frankot (1911-1984) Simultaan (1978), 
90 x 110 cm, olie op doek, signatuur l.o.     

(volgende pagina)

Roelof Frankot (1911-1984) Atonement (1983), 
120 x 170 cm, olie op doek, signatuur r.o.
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De twee veiling aankopen zijn getiteld ‘Simultaan’, gedateerd 1978 
en ‘Atonement’, uit 1983. Het eerste werk trekt meteen de aandacht, 
overweldigend blauw in duidelijk afgebakende kleurvlakken. Het tweede, 
het laatste schilderij van Frankot, vergt nadere bestudering en kennis 
van zijn denkbeelden. In dit grote doek wordt de simultaneïteit van 
het tijdelijke en het eeuwige zeer treffend uitgebeeld. Het schilderij 
wordt door een strook in het midden verdeeld in twee zones. De 
bovenste strook toont een groepje figuren en een gevleugeld insect dat 
hen tegemoet vliegt. De onderste strook laat de kosmos zien, die in 
tegenstelling tot de traditionele plaats boven de horizon, nu onder de 
horizon is geplaatst. Atonement betekent boetedoening. De schilder, in 
de wetenschap dat hij binnenkort zal overlijden, blikt terug op zijn leven, 
er is sprake van een ‘reflectiemoment’, een besef van zonden. Atonement 
kan ook worden gelezen als ‘at one moment’. De schilder symboliseert de 
grens van leven en dood, hemel en aarde, twee situaties op één moment. 
In de daaropvolgende jaren hebben wij de hand kunnen leggen op nog 
een aantal interessante werken van Frankot uit zijn diverse periodes, de 
navolgende zijn op de tentoonstelling te zien.

‘Meisje op rode stoel’, duidelijk een werk uit de vijftiger jaren, met 
kubistische elementen, het geabstraheerde meisje (waarschijnlijk zijn 
dochter Margreet) gaat schilderachtig over in een grijs, plat kleurvlak. 
Figuur en achtergrond zijn daarmee gelijkwaardige elementen binnen het 
schilderij. 

Roelof Frankot (1911-1984) Meisje op rode stoel (1950), 
100 x 80 cm, olie op doek, stempel
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Roelof Frankot (1911-1984) Zuidelijk landschap (ca. 1960), 
60 x 65 cm, olie op doek, stempel

Twee werken uit de zestiger jaren. ‘Zuidelijk landschap’, ca 1960, blijkens een sticker op 
de achterzijde ooit geëxposeerd geweest bij Galerie Espace in Amsterdam, een volledig 
abstract werk, met dikke lijnen en kleurvlakken met hier en daar gemorste verfspatten 
en strepen. Bij ‘Woodspirit’, uit 1964, zijn op een mat, tempera-achtig kleurvlak de 
lijnen direct uit de verftube op het doek geknepen en hier en daar met de vingers verder 
uitgesmeerd, met een mooi contrast tussen de vlakken en lijnen tot gevolg. 

Roelof Frankot (1911-1984) Woodspirit (1964), 
70 x 80 cm, olie op doek, signatuur l.o.
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Hier een drietal werken uit de periode 1970-1980.‘Gebeurtenissen’, uit 1972, een 
landschappelijke impressie met hemellichamen en primitieve mensfiguren, waarin telkens 
twee momenten of werelden samenvallen, de aardse werkelijkheid en de kosmische wereld. 

Roelof Frankot (1911-1984) Gebeurtenissen (ca. 1972), 
50 x 70 cm, olie op doek, signatuur r.o.

‘Landschap met vogels’, uit 1973, met een verbeelding van dierfiguren, vooral vogels 
in een landschap, dikke pasteuze verfvlakken worden gecombineerd met tekenachtige 
lijnen. Een interessante compositie ook al vanwege de ‘lege’ rechterkant. 

Roelof Frankot (1911-1984), Landschap met vogels (1973), 
101 x 151 cm, olie op doek, signatuur r.o.
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Roelof Frankot (1911-1984), Vierluik (ca. 1980),
80 x 80 cm, olie op doek, stempel

’Vierluik’, een werk uit ca.1980, z’n laatste 
levensperiode. In dit schilderij probeert 
Frankot het eeuwige en het tijdelijke te 
verenigen in één compositie. De schilder 
probeert dit te bereiken door aardse en 
kosmische elementen uit te beelden in vier 
afzonderlijke kaders. 

In de loop der jaren hebben verschillende 
musea overzichtstentoonstellingen 
gewijd aan Roel Frankot. De laatste vond 
plaats in Kunsthuis Secretarie, Meppel, in 
2013/2014. Een aantal van onze ‘Frankot’s’ 
werd in bruikleen voor de duur van deze 
expositie afgestaan. Een fraaie monografie 
getiteld ‘Roelof Frankot, levensweg in verf’, 
uitgegeven door kunsthandelaar Peter ter 
Braak, kwam tegelijkertijd beschikbaar. 
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Een tweetal abstracte schilders.
In de periode 2010 – 2013 werden twee schilderijen aangekocht, beide abstract, maar 
toch weer heel verschillend van opzet. Allereerst ‘Fleur pour un tombeau marin’, een werk 
uit 1959 van Jan Meijer (1927-1995), geboren in Assen maar vanaf 1960 woonachtig in 
Frankrijk. 

Het Franse landschap was zijn voornaamste inspiratiebron. Meijer ontwikkelde een lyrisch 
abstracte stijl met dikke lagen en lijnen verf, over elkaar en door elkaar aangebracht.

Jan Meijer (1927-1995) Fleur pour un tombeau marin (1959), 
65 x 103, olie op doek, signatuur verso

In  2013 werd de bedrijfscollectie geveild van de Stichting Kunst & Historisch Bezit ABN 
AMRO. Uit deze collectie kochten wij een compositie uit 1999 van de expressionistische 
Fries-Groningse schilder Gerriet Postma (1932-2009). Een voor zijn latere periode 
representatief werk, agressief geschilderd in expressieve verferupties en kleurkluwens.

Gerriet Postma (1932-2009) zonder titel (1999), 
100 x 120 cm, olie op doek, signatuur r.o.
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Wim Schuhmacher, vroege werken met luministische en kubo-expressionistische 
experimenten.
Al vele jaren bezoeken wij in het najaar de jaarlijkse PAN in Amsterdam. Wij genieten 
van de prachtige tentoongestelde werken, oriënteren ons, maar hebben op deze beurs 
nimmer iets aangeschaft. Tot 2015. In dat jaar bezochten wij de stand van Arnold 
Ligthart, waar wij een heel vroeg werk ‘Landschap met boerderij’, uit 1914, van Wim 
Schuhmacher (1894-1986) zagen hangen. 

Het schilderij, klein van formaat, sprak ons onmiddellijk aan. Schumacher 
experimenteerde in de eerste fase van zijn schildersloopbaan o.a. met het Amsterdamse 
luminisme. In dit landschap is duidelijk sprake van een eigenzinnige interpretatie van deze 
stroming en het kan worden beschouwd als een geslaagd jeugdwerk. Deze periode heeft 
overigens maar kort geduurd. Daarna trok hij de aandacht als een representant van het 
kubo-expressionisme. Maar hij zou later vooral bekend worden als (magisch) realist en als 
‘de meester van het grijs’.

Wim Schuhmacher (1894-1986) Landschap met boerderij (1914), 
24,7 x 43,2 cm, olie op doek op spaanplaat (marouflé)

Wim Schuhmacher (1894-1986) Boerderij in Laren (1917), 
73,2 x 105 cm, aquarel, houtskool, OI inkt op papier geplakt, signatuur l.o.

Onze laatste aankoop is eveneens een vroeg werk van Wim Schuhmacher, uit 1917, deze 
keer op groot formaat, oorspronkelijk afkomstig uit de collectie van de onlangs overleden 
Loek Brons. De textiel- en latere kunsthandelaar beschrijft in zijn ietwat ronkende 
taalgebruik dit werk als volgt. “De jonge Schuhmacher bewonderde Gustaaf De Smet, 
gevlucht uit België tijdens de eerste wereldoorlog, die in 1916 een kubo-expressionistisch 
doek ‘Brink te Laren’ schilderde. Hij zoog het werk van hem en leden van de Bergensche 
School gretig in zich op. De drieëntwintigjarige Schuhmacher maakte met houtskool, 
Oostindische inkt en waterverf een panoramisch opgezette compositie. De boerderij golft 
breeduit in het hart van het werk. De schilder staat op een hoog standpunt. Grijze, zwarte 
en groene velden strekken zich om het bouwsel uit, dat door een rood dak gemerkt wordt. 
De donkere wolken waaieren over Laren. Schuhmacher, die een vurige bewondering had 
voor de expressieve Van Gogh, was in die tijd volop in ontwikkeling. Toch is dit zicht op 
Laren met grote trefzekerheid en allure uitgevoerd. Het riekt naar de landschappen van 
Van Gogh en De Smet, maar Schuhmacher heeft er een eigen en volwassen interpretatie 
aan gegeven. Een volwaardig, rijp werk van een jonge, zoekende kunstenaar”. Het doek 
heeft deel uitgemaakt van de bedrijfscollectie Koninklijke Douwe Egberts en is meermalen 
geëxposeerd o.a. in 1987 bij de ’Grote realisten’  tentoonstelling van ‘Kunst aan de dijk’ in 
het oude kerkje van Kortenhoef. De titel: ‘Zicht op Laren’.
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Kunst terug op Nyenrode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art back at Nyenrode
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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 Nijenrode brengen”. 

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

Tijdens de najaars-tentoonstelling 2016 „Women of the 
World | Cultural Diversity” van alumna Annelies Damen, 
bood zij een van haar bijzondere foto’s aan voor de 
collectie: Reflections 1 (120 x 90 cm) uit haar serie Elvissa 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.

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

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 Nijenrode’. 

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

During the 2016 autumn exhibition ‘Women of the World | Cultural Diversity’ of work by alumna Annelies 
Damen, the artist gifted one of her exceptional photos to the collection. Reflections 1 (120 x 90 cm) from 
her Evissa series and made in 2004. Her fellow artist, Diederik Stevens, made a similarly generous gesture 

after his exhibition ‘Back at Nyenrode’ in the autumn of 
2015. He donated Mer Glacée (80 x 60 cm) from the 2009 
Mer du Nord series. 

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

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

Reflections 1 | Annelies Damen
fotografie 120 x 90 cm

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

Les douleurs contemporaines  |  Moniek Toebosch
preegdruk op papier, 1995
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Direct bij aanvang van deze tentoon-
stelling, tijdens de homecoming van 
het NOIB jaar 1959, is door 1959-er Ad 
Rooymans een belangrijk schilderij ge-
schonken aan Art Fund Nyenrode. Ad’s 
artistieke werk werd  van mei tot en met 
september dit jaar op Nyenrode geëxpo-
seerd, samen met dat van collega kun-
stenaar Rob Weddepohl (1956) in de ten-

toonstelling ‘Kritische keuzes / Personal 
perspectives’. Het geschonken kunstwerk 
is een portret van Jacques Goudstikker 
(olieverf op doek), door Ad vervaardigd 
aan de hand van een zwart wit foto van 
deze belangrijke vorige eigenaar van 
Nijenrode. Het is te bezichtigen tijdens 
de huidige tentoonstelling in de hal op 
de begane grond van het Dr. Albert Heijn 

gebouw bij de recente schenkingen aan 
Art Fund Nyenrode.
Het hoeft geen betoog dat dit portret 
niet alleen vanwege de artistieke en 
technische kwaliteiten maar vooral ook 
vanwege de afgebeelde persoon voor 
de eigen Art Fund Nyenrode collectie 
van grote betekenis is. Deze destijds 
internationaal vermaarde kunstkenner 
en handelaar praktiseerde avant la lettre 
de L.E.S. uitgangspunten (Leadership, 
Entrepreneurship en Stewardship) van 
de huidige Nyenrode Business Univer-
siteit. Maar misschien is dit kunstwerk 
nog belangrijker omdat een portret als 
volwassen man van deze voor Art Fund 
Nyenrode en Nyenrode Business Uni-
versiteit iconische persoonlijkheid tot 
voor kort niet bestond. Op 17 juni j.l. 

werd een vergelijkbaar portret, eveneens 
van de hand van alumnus Ad Rooymans, 
overhandigd aan de schoondochter van 
Jacques Goudstikker, Marei von Saher, ti-
jdens de commemorative soirée ‘Venetië 
aan de Vecht’.

Op die stralende zaterdag in juni was het 
precies 80 jaar geleden dat door Jacques 
Goudstikker op Nijenrode een van zijn 
fameuze feesten werd georganiseerd 
‘Weenen aan de Vecht’. Aldaar leerde hij 
zijn latere echtgenote kennen, de Oost-
enrijkse sopraan Desi von Halban. Deze 
trad op Nijenrode op met het Concert-
gebouworkest onder leiding van Willem 
Mengelberg, hetgeen door Martin Mon-
nickendam werd vastgelegd in het schil-
derij ‘Wienerwalzen op Nijenrode’. Een 

At the start of this exhibition during the 
homecoming of NOIB year 1959, Ad Rooy-
mans (19590078) donated an important 
painting to Art Fund Nyenrode. The artistic 
work of Ad and his fellow artist, Rob Wed-
depohl (19560096), was on show at Nyen-
rode from May to September this year in 
the exhibition ‘Kritische keuzes / Personal 
perspectives’. The donated work is a por-
trait of Jacques Goudstikker (oil on canvas) 
which Ad made after a black-and-white 
photo of this influential former owner of 
Nijenrode. During the present exhibition it 
can be seen in the hall on the ground floor 
of the Dr. Albert Heijn building together 
with other recent donations to Art Fund 
Nyenrode.

It goes without saying that this portrait 
is of great significance for the Art Fund 
Nyenrode collection, not only on account 
of the artistic and technical qualities, but 
also on account of the person it depicts. 
That internationally celebrated art con-
noisseur and dealer was practising the 

principles of L.E.S. (Leadership, Entrepre-
neurship and Stewardship) of the present-
day Nyenrode Business Universiteit  avant 
la lettre, before the L.E.S. concept even 
existed. On 17 June this year a similar por-
trait, also by alumnus Ad Rooymans, was 
handed over to Marei von Saher, Jacques 
Goudstikker’s daughter-in-law, during the 
commemorative soirée ‘Venetië aan de 
Vecht’.

On that glorious Saturday in June it was 
precisely 80 years since Jacques Goudstik-
ker organised one of his famous parties, 
‘Weenen aan de Vecht’. On that occasion 
he met the Austrian soprano, Desi von 
Halban, who was later to become his wife. 
She was performing at Nijenrode with the 
Concertgebouw orchestra conducted by 
Willem Mengelberg. Those festivities were 
captured by Martin Monnickendam in the 
painting ‘Wienerwalzen op Nijenrode’. A 
reproduction of that work was the first gift 
to Art Fund Nyenrode, donated by alum-
nus Bram Polak (19960105) of Kunst.nl. 

Portret Jacques Goudstikker 
    nu ook in eigen Art Fund  Nyenrode collectie

Portrait of Jacques Goudstikker
      now also in the Art Fund Nyenrode collection
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1.  A Collection without Concessions  
Photos by South African artist Pieter Hugo, from the collection of alumnus Herman 
Vaanholt (1980117), were exhibited from November 2014 till March 2015. 
 
November 2014 – maart 2015, Pieter Hugo, Zuid Afrikaans fotograaf - collectie alumnus 
Herman Vaanholt (1980117).

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

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

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

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

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

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

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

Voorgaande tentoonstellingen
Previous exhibitions

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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’Oudezijds’ (1978) - 
aquarel en gouache 
op papier, 70 x 55cm

Alumnus / kunstverzamelaar Carel Paauwe (19580078) kwam al vroeg met het werk van Kees van 
Bohemen in aanraking en werd met hem bevriend. Over de jaren bouwde hij zijn verzameling op, 
steeds zoekend naar topwerken uit elke specifieke periode of serie onderwerpen. Gedurende het 
eerste kwartaal van 2018 mogen wij op Nyenrode van deze collectie genieten.

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

Kees van Bohemen
10e Art Fund Nyenrode tentoonstelling,  11 januari - 23 april 2018

Stille denker | Explosieve schilder

Fine Art
by Hiscox

Fine art. It’s more 
than a policy, 
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www.hiscox.nl
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Jacobus Storck - Uitzicht over de Vecht met Kasteel Nijenrode
olieverf 60 x 83,5 cm.



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

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

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

Tentoonstellingsbezoek en aankoop catalogi
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.
www.vechtstreekmuseum.nl, tel. +31(0)34655440
Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen

Tentoonstelling ‘Van Kelder tot Frankot - een uit de 
hand gelopen hobby’
Samenstelling Maarten en Tineke Bertrams en Leo van Os  

Colofon
Concept en coördinatie Pol Schevernels
Teksten Maarten en Tineke Bertrams, Helm Horsten, 
Leo van Os en Pol Schevernels 
Vertaling Wendy Thompson
Vormgeving Roy Voogd
Drukwerk Drukwerkdeal.nl

ISBN 978-90-8980-101-2
NUR 640
NUF Kunst algemeen

Voor meer informatie
Art Fund Nyenrode
Pol Schevernels, secretaris
Straatweg 25
Postbus 130, 3620 AC Breukelen

www.artfundnyenrode.nl
pschevernels@gmail.com
+31(0)653798740

Bank NL21 RABO 0305 9715 30
ANBI (Fiscaalnr) 855 136 947
KvK 63206250

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

Art Fund Nyenrode, Advisory Board 
Henk de Heus, chairman of Supervisory Board De Heus 
Animal Nutrition, private collector 
Baukje Coenen, art expert and valuer Old Master paintings 
Juliette Jonker - Duynstee, art historian, Board member 
archeological society Nifterlake 

Exhibition area 
Dr. Albert Heijn building 
ground floor, stairwell and first floor 

Exhibition visits and purchase of catalogues 
If you belong to the Nyenrode community, you are free 
to visit the exhibition. If you plan to invite others, please 
first inform servicedesk@nyenrode.nl 
Catalogues can be purchased there or via the www.
nyenrode.nl web shop. 

Anyone else wishing to visit the exhibition should submit 
a request in good time to servicedesk@nyenrode.nl 
stating the preferred date and time, number of persons 
and name of your contact (including telephone number). 
You will be informed if it is possible to visit at the 
requested time. 

You can also apply to the Vechtstreek museum for a 
guided tour including a visit to the estate. 
www.vechtstreekmuseum.nl tel. +31(0)34655440 
Diependaalsedijk 19b, 3601 GH Maarssen

Exhibition ‘Van Kelder tot Frankot – een uit de hand  
gelopen hobby’
Production Maarten & Tineke Bertrams en Leo van Os

Acknowledgements catalogue
Concept and coordination Pols Schevernels
Texts Maarten and Tineke Bertrams, Helm Horsten, Leo 
van Os and Pol Schevernels
Translation Wendy Thompson
Design Roy Voogd
Printing Drukwerkdeal.nl
Printrun 650 copies

ISBN 978-90-8980-101-2
NUR 640 | general art 

More information 
Art Fund Nyenrode 
Pol Schevernels, secretary 
Straatweg 25 
Postbus 130, 3620 AC Breukelen 
Netherlands 

www.artfundnyenrode.nl 
pschevernels@gmail.com 
+31(0)653798740 

Bank NL21RABO 0305 9715 30
ANBI (Fiscal No.) 855 136 947

Partners Art Fund Nyenrode:


