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Bedrijvenbezitten
tweekeer zo veel
kunst als Stedelijk
Het aantal bedrijvenmet een
eigenkunstcollectie is ondanks
de zware economische crisis van
2010-2015ongeveer gelijk geble-
ven.Dat geldt ook voorhet be-
dragdat zij tezamenuitgevenaan
kunst; in 2015wasdat €2,7mln.
SamenbezittenNederlandsebe-
drijven eenkleinekwartmiljoen
kunstwerken. Ter vergelijking:
dat is tweekeer zo veel als het Ste-
delijkMuseum inAmsterdam, en
ruimacht keer zo veel als het Van
Abbemuseum inEindhoven.
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Invloed vanbedrijvenopde
kunstmarktwordt steedsgroter
Hilda Bouma
Amsterdam

Kunstcollecties vangroteNederland-
sebedrijvenzijneenwezenlijk funda-
ment vandeNederlandsekunstmarkt;
hetbedragdatbedrijven jaarlijks aan
kunstuitgeven, vormteensteedsgroter
deel vande totaleomzetopdekunst-
markt.

Dit zei PhilippienNoordam, voorzitter
vandeVerenigingBedrijfscollectiesNe-
derland (VBCN). Zij sprak bij de ope-
ningvandetentoonstellingOutofOffice
in Singer Laren, waar 150 kunstwer-
ken uit de collecties van de vereniging
te zien zijn.

Preciezecijfersoverdebedrijfscollec-
ties opdekunstmarkthooptNoordam
volgend jaar februaribekendtemaken
tijdens de beurs Art Rotterdam.Dan is
een onderzoek van deUniversiteit van
Amsterdamnaar het onderwerp afge-
rond.
Het aantal bedrijven met een ei-

gen kunstcollectie is ondanks de zwa-
re economische crisis van 2010-2015
ongeveer gelijk gebleven. Dat geldt
ook voor het bedrag dat zij samen
uitgeven aan kunst; in 2015 was dat
€2,7 mln. Bij de VBCN zijn de kunst-
stichtingen van 43 grote bedrijven en
overheids- en onderwijsinstellingen
aangesloten, zoals AkzoNobel, ABN
Amro, KPMG,Menzis, ING, Gasunie,
Rabobank, DNB, NN, Randstad, het
Ministerie vanBinnenlandseZakenen
AmsterdamUMC.
Samenbezittenzijongeveer110.000

kunstwerken. Tel daarbij de kunst van
niet-VBCN-leden op, en dan zijn een
kleine kwartmiljoen kunstwerken in
hetbezitvanNederlandsebedrijven.Ter
vergelijking:datzijner tweekeerzoveel
alshetStedelijkMuseuminAmsterdam
bezit, en is ruimachtkeerhetbezit van
hetVanAbbemuseum inEindhoven.

VAST BUDGET
Het merendeel van de leden van de
VBCNheeftookeenvastbudgetomaan
kunst te besteden, voor negen leden is
datronddetonper jaar.Dat ismeerdan
het gemiddeldemiddelgrotemuseum
uit kangeven.
Dat het belang vande aankopen van

bedrijvennogsteedsgroeit, isopmerke-
lijk.Uit eerderonderzoekbleekdathet
aandeel van de bedrijven op de totale
omzet van deNederlandse kunst tus-
sen 2010 en 2015 steeg van 2,7% naar

Opde tentoonstellingOut
of Office in Singer in Laren
zijn 150 stukken uit diverse
bedrijfscollecties te zien.
Linksboven: Katinka Lampe,
boven: Pyke Koch, linksonder:
Armando, rechtsonder: Jan
Schoonhoven.

3,2%,maar dat was in een krimpende
kunstmarktwaarmetnameparticuliere
verzamelaarshunhandopdekniphiel-
den. Nu demarkt weer aantrekt, blijkt
de stijgingdoor te zetten.

Er isnogeenandercriteriumvoorhet
belang van de bedrijfscollecties, aldus
PhilippienNoordam.De curatoren van
debedrijfscollectieszijn ‘earlyadopters’:
zehebbeneenneusvoor jongtalent.Als
zij werk in hun verzameling opnemen,
isdat vaakeen tekenvoormuseaenver-
zamelaars om die kunstenaar te gaan
volgen.

Bedrijfscollectiesbestaanalsindshet
beginvandevorigeeeuw,maaralscultu-
reel fenomeenwerdenzevooralna1960
belangrijk. De ziekenhuizen—met elf
stuksdegrootstesubgroepvandeVBCN
—dankenhungrotekunstcollectiesaan
dezogenoemde1%-regelingdie in1951
werd ingesteldvoor rijksgebouwen:bij
nieuwbouw, verbouwof koop dienden

ze1%vanhetbudget te reserverenvoor
de aanschaf vankunst.

Nietvoornietsstartdetentoonstelling
inSingerLarendaarommetdekunstvan
Cobrauit de jarenvijftig.Denadruk ligt
echter op hedendaagse kunst vanaf de
jaren negentig,met werk vanMarlene
Dumas, Folkert de Jong, ErwinOlaf en
Inez vanLamsweerde.

BEDRIJFSMENTALITEIT
Demeeste collecties reflecteren de be-
drijfsmentaliteit en zijn innovatief en
vooruitstrevend.Deexpositiebiedteen
representatieve doorsnede van deNe-
derlandsekunstmarkt, inclusiefophet
eerstegezichtondoorgrondelijkekunst,
ofzelfsronduitagressief (eenautowrak
vanAnneWenzel)ofprovocatief (Geslui-
erde vrouw vanMarleneDumas)werk.
Geen veilige, louter decoratieve keu-

zes dus, en dat is opvallend. Kunst die
inbedrijvenhangt, vervultdaareenan-

dereroldanineenmuseum,omdathet
personeel en de bezoekers er niet voor
gekozenhebbendezekunst tegenteko-
men.Explicietgeweldenseksuelehan-
delingen zijn in het aankoopbeleid uit
denboze,maardanblijfternoggenoeg
overwat opdewerkvloer tot botsingen
kan leiden.
Daarvan is op de expositie in Singer

Laren een goed voorbeeld te zien. Het
AcademischMedischCentrum in Am-
sterdam(nuAmsterdamUMC)kreegin
2013eenwerk vanNickyZwaanaange-
bodendatbestaatuitgrote lichtbakken
met de teksten ‘Plaisir d’offrir’ (Graag
aangeboden)en‘Thebestforourguests’
(Het beste voor onze gasten). Toen die
in2015werdenopgehangen, leiddedat
tot onbegrip bij gasten van het zieken-
huis, vooral bij bezoekers enpatiënten
die net slecht nieuws te horen hadden
gekregen. Het ziekenhuis heeft ze na
viermaandenweggehaald.
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