
Knol zag geen samenwerkrug tussen haar
museum en de bednjfscollecnes ontstaan als de
bedrijven dcorgaan met collectioneren. Zij
pleitte ervoor dat in plaats daarvan bedrijve-i
zich zouden toeleggen op her verstrekken van
kunsröpdrachren. Een oruealistisch voorstel.
omdat de essentie van eCT bedriilscollecrie ligr
in de beweegliikheid-ervan en in her fysiek

meegaan mer veranderingen Îr1 de onderne-

ming.
Lex ter Braak. directeur van het Fonds Beet-
Jende Kunsten. Vormgeving en Bouwkunst.
sprak zijn wilardering ui: voor de bedrijfscotlcc-
ties. Hij haalde alle vooroordelen tegen bedrijfs-

collecties onderuit dieeven daarvoor vanuit de
musea waren uitgesproken. Zwakke werken in

een bedrijfscollectie? De kelders van musea zir-

ten er vol mee' Verzamelen bedrijven alleen
kunst die naar verwachting in waarde zal sti]-
gen? Het museum dar werk aankoopt dm alleen
maar in waarde daal: heeft heel wal uir te leg-
gen! Kan een kunstwerk beter tot zijn recht
komen in een rnuseumcollecue. waar er zorg-
vuldig mee wordt omgegaan en her voor de
eeuwigheid verworven is? De prakujk laar zien
dat musea werken naar depot verbannen en ze
beschadigd raken of verdwijnen. Ter Braak
pleiue H)Or een samenwerking tussen bedrij-
ven en musea. door van elkaars expertise
gebruik te rnaken in zaker: als conservering en
bruiklenen. Her was een voorstel waarop hel
moeilijk zou zijn nee te zeggen. De tJectrijfscf1l·
leetics willen wei van het schisma af. alleen de
musea zetten nog hun hakken in het zand.
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HoÏ1erhioti :\.Ju/lc:r wa:; vun l')i}4 2000 ,~duisour

bij de toenmalige a/deling KUil': &' Vormgeving
van KPj\;.

De VCBN. de Vereniging Fkdrijfscol-
leeties Nederland, opgericht lil 2005,
telt 4S bedrijven, organisaties en

instellingen die naast hun hoofd be-
zigheid kunst verzamelen. De leden zijn
grote bedrijven als KPN, TNT Post, Rabobank,
ABN !\MHO en AkzoNobel. naast ziekenhuizen
als het J~ en LUMC en organisaties als De
Nederlandsche Bank. het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken en NOG Collectie van het SNS
Reaalfcnds. Bij elkaar vormen verzamelende
bedrijven en instellingen een finanöële mach:
waarmee rekening gehouden moel worden:
over de afgelopen viif jaar wordt hun aandeel
(inclusief bedrijven die niet bij VBeN zijn aan-
gesloten) in de Nederlandse kunstmarkt op
zo'n twintig procent geschat, ofwel een kleine
dertig miljoen euro. Wanneer hel aandeel van
VBCN·I,~del1 conservatief wordt gesehat, is dat
altijd nog vijf procent. ofwel 7.5 miljoen euro.
Hierbij kunnen dan nog kunstprijzen en per-
ccntageregelingen van verschillende bedrijver;

opgeteld worden, De ui~än~spllnrt:'n voor het

collectioneren zijn per bedrijf weliswaar ver-
schillend. maar ze hebben gemeen dat er
hedendaagse kunst wordt verzarnek. voorna-
melijk Nederlandse kunst, maar de laatste tien
jaar wordt t'~ ook steeds meer interr.arionaal
verzameld. Op buitenlandse beurzen zijn
bezoekende bcdrijfscollectioneurs tcr; opzichte
van museumdirecteuren dar; ook vaak in de
meerderheid.
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Als adviseur bij de toenmalige afdeling Kunst IJ
Vormgeving van K?N heb ik ervaren wat het
belang is van een kunstadviseur die met hel ene
been in hel bedrijf staat en met het andere in de
kunstwereld. Tegellik toont het volgende prak-
tijkvoorbeeld aan hoe (in tegenstelling tOt war
Witte in zijn onderzoek beweert) een bedrijfscol-
leetie kan aansluiten bij de doelstelling van het
bedrijf én een autonome starus kan bezitren. In

1994 vcrzochten wij de Duitse fotograaf Andreas
Gursky, toen al een beroemdheid, de fotografie

• te verzorgen voor het KPN Jaarverslag. Een las-
tige opdracht. want de jaarverslagcornnussie
was uitgesproken in haar onderwerpkeuze voor
de vier te maken foto's. Gursky, die nog nooit
een dergelijke opdracht had aangenomen maar
zich-door ons had laten overhalen, wilde vooral
zijneigen onderwerpen kiezen. Eindeloos leken
de dagenlange ritten samen met Gursky door
Nederland, van de satellietschotels in het Friese

Bedrijfs ·
collecties
"Weg met de schisma's!" Met deze oproep
opende Alexander Strengers een symposium
over bedrijfscollecties. door Robert-Jan Muller

vooroordelen

Een symposium over de eigen collecties zou
een goede gelegenheid voor de VECN zijn tot

borsiklopperij, maar er werd gekozen voor dis-
cussie. Om de status aan te geven van de

bedrijfscollecties. niet alleen waren galeriehou
ders. kunstcritici en museumdirecteuren uitge-
nodigd, maar zelfs Nout Wellink (DNB) en Elco
Brinkman. voorzitter van Bouwend Nederland
en hel ABP, gaven acre de présence in de dis-
cussiepanels,
Universitair onderzoeker aan de VU, Arno
Witte, was door hel VBCN verzocht een weer-
slag van zijn studie naar bedrijfscollecties te
presenteren, zowel in hel boek "Is tijdens het
symposium. Daar was moed voor nodig, want
je weet riooir wat er uit zo'n onderzoek komt.

--- ----
dar in dil geval voor een grom deel was geba-
seerd op een enquête onder de bednjfscollec-
tieaviseurs, In de verschillende hoofstukken

gaat Witte nic: in op de inhoud van de collec-
ties. Wel beschrijft hij hoe hel collectioneren

veranderde van 'cultuuropvoeding' van de
medewerkers in de jaren vijftig. rot. in deze tijd,
een bijdrage aan het profiel van het bedrijf
tegenover de buitenwereld.
Een manco in zijn onderzoek en aanbevelingen
is. dat Witte de praktijk van de bedrijfscollecries
niet van binnenuit kent. Zo noemt hij werkne-
mersinspraak een goed middel om de betrok-
kenneid bij de kunstco'lectie te verhogen. Maar
ner als museumdirecteuren bouwen bedrijfs-

collectioneurs zorgvuldig een uitgewogen col-
leetie op. Vanuit hun dubbele expertise. van
zowel de bedrijfscultuur als de hedendaagse
kunst, kunnen zij risicovolle aankopen doen die
met inspraak nooit zouden plaatsvinden. Ook
de aanbeveling een communicatiespecialist de
kunst te laten verzamelen is niet zinnig: je kunt
dan voorspellen dat de scherfje kantje" die

sommige bedrijfscollecties uitdagend maken er

Buturn tot her Postsorteercentrum in Roosen-
daal. op zoek naar situaties die zowel voor hem
als voor KPN een bevredigend beeld zouden
opleveren. In de auto werd gesproken over
kunst. favoriete kunstenaars en over de kunst-
celleetic van de KP"!. In de [aarverslagcommis-
sie wisten we de leden te overtuigen van het
belang nrn Gurskys werk te koppelen aan het
beeld dat KPN wilde uitdragen naaf buiren. Blij:,-
baar spraken we zowel de taal ven het bedrijf als
die van de kansrenaar. Resultaat was een bijzon-
der jaarverslag dal nu. vanwege Curskvx Ioto-
grafie, een 'collecrors item is. Ook kon KPN,

door de goede relatie die we met Gursky had-
den opgebouwd, tegen gunstige voorwaarden

twee grote foto's van hem aankopen,

Terug naar her symposium. Naast Wiucs
onderzoek was een ander teken van durf de uit
nodiging aan rnuseurndirecreurer; Benno Tem-

pel (Gemeentemuseum, Den Haag) en Mera

Knol (Stedelijk Museum De Lakenhal) in her
forum plaats te nemen. Beiden .eken de schis-
ma's die Strengers wilde slechten overeind te

houden. Tempel zag nier zoveel onderscheid
russen de verschillende bedrijfscollecties en
vond ze n:er museaal (zonder aan re geven *
welk criterium hij caarvoor ailnleg<.kl.l _ f~.....-

af zullen gaan. Hester Alberdingk Thijm, hoofd
van dc AkzoNobel Collectie reageerde op Wit-
[es betoog dan ook met "uroorden. woorden.
u:oorden'-


