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De kunst van het verzamelen
Willem van de Lugt, Johan Sanders en Jan Verhoeven verzamelen kunst 
met whart en ziel. Telkens is er weer de opwinding van een nieuwe vondst. 
Als een goede belegging zien de heren hun verzameling allerminst. 
“Een collectie waar je emotioneel mee verbonden bent, ontleent haar belang 
niet aan huidige of toekomstige waarde. Ik heb nog nooit een schilderij 
willen verkopen.”

Door Iris Stam � Fotografie Jeroen Dietz

Willem van de Lugt:

Johan Sanders:

Jan Verhoeven:

“We zien verzamelen als 
een hobby niet als een belegging”

“Meer dan ooit verzamelen
we kunst met ons hart”

“De abstractie
zal mij nooit gaan vervelen”
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robots van de Amerikaan Paul McCarthy vind ik erg bijzonder. Ze
zijn organisch van vorm, hebben grote voeten. Heel bizar. Zo’n object
zou ik graag willen hebben. Maar dan moeten Hans en ik eerst wat
groter gaan wonen…”

“Een van onze mooiste werken is van de Nederlandse Carolein
Smit. Zij maakt prachtige voorwerpen van speciaal bewerkt keramiek,
onder andere schattige beestjes en grote embryo’s die je aan de muur
kunt hangen. Het schilderij waarmee ik op de foto sta, is van de
hedendaagse Deense kunstenaar Michael Kvium. Ik ben helemaal
wég van zijn werk. Kvium toont ons geen mooie mensen, maar schil-
dert de naakte waarheid. Dit werk, dat ik als het topstuk van onze
collectie beschouw, heet De geboorte van Freud. Absurd aantrekkelijk
vind ik het, zoals hij zo’n oud iemand neerzet, met al die lellen en
vellen en dat gekke hoedje. We zijn in onze maatschappij zo op
schoonheid gericht. Dit vind ik veel eerlijker en echter. Heel krachtig
vind ik dit werk. Ik zag het eind 2001 bij Galerie Hof en Huyser in
Amsterdam en ik dacht: dit móét ik hebben. Uiteindelijk hebben
Hans en ik het op Art Rotterdam gekocht. Volgens mij kostte het iets
van 22.000 euro. Een behoorlijke uitgave, maar dat hadden we er
graag voor over.

Kunst is nog steeds een uitstekende belegging. Maar dat is niet
onze intentie. Bij het aanschaffen van een nieuw stuk laten wij ons
leiden door onze emotie. Het werk moet ons raken. Als dat zo is, kij-
ken we niet op een paar duizend euro meer of minder. Gelukkig kun-
nen we ons dat tegenwoordig permitteren. We zijn wat ouder, ons
bedrijf loopt goed. Meer dan ooit verzamelen we kunst met ons hart.
Vol passie en overgave.” 

J
ohan Sanders: “In ons huis worden Renata en ik omringd door
kunstwerken. Het voelt als een soort cocon. Helemaal ons
wereldje. Dat we kunst gingen verzamelen, was geen bewust
besluit. Het is toevallig zo gelopen. Allebei zijn we van huis uit
niet met kunst opgevoed. Toen we in het begin samen naar

musea gingen, keken we vooral naar oude kunst uit de vorige eeuw. Al
snel raakten we ook in hedendaagse kunst geïnteresseerd. We kwa-
men erachter dat we die werken toch vooral in galeries konden vin-
den. Aan de hand van een gids zijn we in Amsterdam op zoek gegaan
naar galeries die bij ons pasten. Van de 140 bleven er uiteindelijk
twintig over die we regelmatig gingen bezoeken. Dat waren onder

meer Van Wijngaarden, Bloom Gallery en Akinci. We genoten er
van prachtig werk en uiteindelijk kochten we in 1992 ons eerste schil-
derij van Stella de Boo. Inmiddels is onze collectie behoorlijk
gegroeid. We hebben onder andere een beeld van Petra Morenzi en
Caroline Koolen, foto’s van Ton Zwerver, Arno Nollen en Judith
Krebbekx, een tafel van Piet Hein Eek, een kleed van schapenwol
van Claudy Jongstra en een schilderij van C.A. Wertheim, Schille
en Portielje en Kiki Lamers. We kopen ongeveer twee werken per jaar
van onze salarissen. Omdat we geen miljoenen op de bank hebben,
kunnen we ons geen werk van grote namen veroorloven. Maar dat is
helemaal niet erg. Integendeel. We vinden het juist leuk om van kun-
stenaars te kopen die nog niet zo lang van de academie af zijn. Ook nu
we financieel wat meer ruimte hebben dan vroeger, proberen we het

aankoopbedrag laag te houden. We zien het als een ontdekkingsreis.
Het is een uitje om naar Amsterdam te gaan en tegen iets moois aan
te lopen. Dan komen we een galerie binnen en dan zeggen we tegen
elkaar: hee, dat is er weer eentje.”

“Kunst moet ons intrigeren. Als dat zo is, kopen we heel snel,
meestal zonder dat we iets van de kunstenaar weten. Een miskoop
hebben we nooit gedaan. Alleen boven hangt een schilderij dat ons
iets minder doet, maar dat is niet erg. Het werk in onze verzameling is
voornamelijk figuratief. Belangrijk is dat het een soort koelheid uit-
straalt. Dat het confronterend is. Maar ook warm en intiem. Het
kunstwerk van Kiki Lamers, dat wij Het meisje met het rode kapje 
noemen, is daar een mooi voorbeeld van. We hebben het in 1993
gekocht. In die tijd begon ze net een beetje door te breken. We wilden
graag een werk van haar hebben. Omdat alles in Bloom Gallery was
uitverkocht, zijn we in haar atelier gaan kijken. Ze was hoogzwanger
en had net dit werk af. We vonden het heel mooi en spannend. Het
hangt in de huiskamer, op een prominente plek. Onze dochter Emma,
die zes maanden oud is, vindt het ook reuze interessant. 

We zien verzamelen als een hobby, niet als een belegging. Van het
totale bedrag waarvoor we onze kunstwerken gekocht hebben, kun je
een middenklasse auto kopen. Die schrijf je in tien jaar af. Hetzelfde
hebben wij met onze collectie gedaan. Onze kunstwerken horen bij
ons. Het genot van het beeld vinden wij belangrijker dan het genot
van het geld.”

W
illem van de Lugt: “Het verzamelen van kunst heeft alles
met smaak te maken. Je kunt het vergelijken met het leren
waarderen van wijn. Als je steeds vaker een goede wijn
drinkt, dan weet je op den duur wat je écht lekker vindt,
wat kwaliteit heeft. Met kunst is het net zo. Hoe meer je

ziet, hoe beter je weet wat je echt mooi vindt. Toen we nog maar net
begonnen, was dat moeilijk hoor. Dan gingen we naar een galerie of
naar een beurs en vonden we heel veel werken prachtig. Die wilden
we dan allemaal wel hebben. In de loop der jaren zijn we beter gaan
kijken en hebben we onze smaak verder ontwikkeld. Vooral de kunst-
beurzen vinden we fantastisch. Al die gerenommeerde galeries bij
elkaar, dat is heel handig. Zo zie je meteen wat er te koop is en welke
stijl je aanspreekt. Je wandelt door de zalen en je bent klaar. Een uit-
komst als je zelfstandig ondernemer bent en weinig tijd hebt. We gaan
zo’n zes keer per jaar. De beurzen in Parijs en de Art Cologne in Keu-
len hebben onze voorkeur. En natuurlijk slaan we in eigen land de
KunstRAI en Art Rotterdam niet over. Inmiddels bezitten we dertig
kunstwerken. We zijn destijds begonnen met het verzamelen van glas.
Onze collectie bevat werken van Willem Heesen, Borek Sipek, Floris
Meijdam en Andries Dirk Copier. Vanaf de jaren tachtig gingen we
ons steeds meer richten op schilderijen en keramiek. Op figuratieve
en non-figuratieve kunst. De kunstenaars van de laatste decennia
vind ik heel spannend. Die doen mij meer dan bijvoorbeeld Picasso of
Kandinsky. Dat werk ken ik nu wel. Hedendaagse kunst geeft me een
goed gevoel. Ik kan er door geëmotioneerd raken. De opblaasbare

“Hedendaagse kunstenaars doen mij meer
dan Picasso of Kandinsky”

“Kunst verzamelen 
zien we als een ontdekkingsreis”

KunstRAI 2004
‘Het laten zien van de nieuwste ontwikkelingen in de Europese galeriewereld en
daarmee van de nieuwste ontwikkelingen in de kunst.’ Dat is de doelstelling van
de 20ste KunstRAI die van woensdag 5 tot en met zondag 9 mei in de Parkhal in de
Amsterdamse RAI gehouden wordt en waarvan Van Lanschot een van de sponsors
is. Nog meer dan vorig jaar ligt het accent op hedendaagse kunst, internationale
kunstenaars en solopresentaties van onder meer Jaap Kroneman, Paul van Dongen,
Narita Tadaaki en Gilbert en George. De centrale tentoonstelling wordt verzorgd
door Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de dependance van het Stedelijk
Museum en een springplank voor een nieuwe garde kunstenaars. Daarnaast wordt

de KDR KunstRAI Prijs uitgereikt aan het meest veelbelovende jonge talent. Ook
klassieke kunst is op de beurs vertegenwoordigd. Zo blijven ook de bronnen van 
de hedendaagse kunst zichtbaar. Nieuw dit jaar is een dag voor verzamelaars die
net begonnen zijn met het opbouwen van hun kunstcollectie. Zij worden die dag 
begeleid door vier gerenommeerde verzamelaars aan wie ze advies kunnen 
vragen. Van Lanschot Ars Mundi is de partner voor deze dag.

Voor meer informatie over onder andere openingstijden en deelnemende galerieën
en kunstenaars kunt u terecht op www.kunstrai.nl

Willem van de Lugt (46) is samen met zijn partner Hans Bongaards (49)
eigenaar van kapsalon Grand Salon in Rotterdam. De heren begonnen

met het verzamelen van kunst in de jaren zeventig.

Johan Sanders (38) uit Woerden is innovatiemanager bij Douwe Egberts.
In 1992 begon hij samen met zijn vrouw Renata met het verzamelen van
hedendaagse kunst. Ze bezitten inmiddels twintig werken.
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J
an Verhoeven: “Voor mij is er geen belangrijker kunst dan de
abstracte. Ik verzamel al vijftig jaar en bezit 250 lyrisch
abstracte en geometrisch abstracte werken van veertig kunste-
naars. Vijftig schilderijen hangen in mijn huis, de rest is opge-
slagen op zolder, zit bij een galerie in depot, is opgehangen door

mijn kinderen in Nederland en Duitsland of is uitgeleend aan vrien-
den. Het werk heb ik voornamelijk in New Yorkse galeries gekocht.
Want vanaf 1950 is er voor mij maar één hoofdstad van de beeldende
kunst en dat is New York. Ik ben er nu een keer of zestig geweest en ik
voel me er thuis. De stad is een interessante mixture van doodgewone
mensen die moeten buffelen om hun brood te verdienen en spectacu-
laire mensen, onder wie veel kunstenaars. Mijn favorieten zijn Nieves
Billmeyer, Seymour Boardman, Ernest Briggs, William Manning, Erik
van der Grijn en Nassos Daphnis. De beroemde New Yorkse galerie-
houder Leo Castelli was zo overtuigd van de kwaliteit van Nassos
Daphnis dat hij hem in veertig jaar 36 solo-exposities heeft gegeven.
De andere New Yorkse kunstenaars uit het rijtje, die in Nederland
onbekend zijn, maken lyrisch abstract werk. Een collectie waar je
emotioneel mee verbonden bent, ontleent zijn belang niet aan hui-
dige of toekomstige waarde. Ik heb nog nooit een schilderij willen ver-
kopen. Leven met kunst uit je eigen tijd, is het belangrijkste. Want
door de kunstenaar leer je over jezelf. In de jaren vijftig werd ik als jong-
volwassene gevormd; pas toen ging ik leven. Daarom is de abstractie
uit die periode de kunst die interessant voor me is. Kandinsky en
Mondriaan waren de wegbereiders, maar die waren toen al overleden.
De ontwikkeling van de schilders die ik bewonder, wil ik zelf mee-
maken. Door de jaren heen ben ik werk van hen blijven kopen. In de
woonkamer hangt een groot schilderij van Ernest Briggs uit de jaren
vijftig. Er zitten eigenlijk wel vijftig abstracte werken in. Het is met

dan zou dat verbleken bij dat geweldige rivierenlandschap buiten. Dit
werk van Ger de Joode blijft zichzelf, het blijft overeind. Het overwint
de Maas, de Waal en de Merwede met gemak. 

Het mooie en het fascinerende van de abstractie vind ik het
afstand nemen van de omgeving. Alles wat niet essentieel is, wordt
weggelaten. Wat overblijft wordt van belang. De kunstenaar laat zich
niet leiden door de realiteit van buiten, maar wil zelfstandig iets
bedenken. In de maatschappij kunnen we daar veel van leren. We
zouden de abstracte kunst weer met de wetenschap moeten verbin-
den, net als vroeger. En met het bedrijfsleven. Met Ger de Joode en
een aantal mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven maak ik deel
uit van het Centrum voor Abstract Denken. Doel is een programma
te ontwikkelen dat een grotere vrijheid in het denken bij bedrijven
brengt en dat managers leert op een hoger abstractieniveau te discus-
siëren. Zo worden zij tot betere prestaties gebracht. Via de abstractie
kun je blijven ontdekken. Het is een belangrijk onderdeel van ons
bestaan. Daarom zal het mij nooit gaan vervelen.” �

De Kunst en Verzameling Verzekering 
van Van Lanschot Ars Mundi 
Van Lanschot Ars Mundi is onderdeel van Van Lanschot Assurantiën, een van 
de oudste en grootste assurantiemakelaars van Nederland. Een deskundige en
betrouwbare organisatie die op professionele wijze ondersteuning biedt. De
Kunst en Verzameling Verzekering van Van Lanschot Ars Mundi is daarvan een
voorbeeld. Uw kunst en dierbare bezittingen worden op unieke wijze verzekerd.
Altijd persoonlijk en discreet, met kennis van zaken en met begrip voor uw
speciale binding met datgene wat verzekerd is. Van Lanschot Ars Mundi
beschikt over eigen experts op het gebied van kunst en verzamelingen. De
Kunst en Verzameling Verzekering biedt de zekerheid dat uw kunstvoorwerpen
en verzamelingen optimale bescherming genieten.

Wilt u hierover meer informatie, bel dan met (070) 313 19 66 of 
fax (070) 313 19 60. E-mailen kan ook: arsmundi@vanlanschot.com of kijk op
www.vanlanschot-arsmundi.com

Jan Verhoeven (75) uit Woudrichem is gepensioneerd projectmanager.
Hij is een hartstochtelijk verzamelaar van abstracte kunst. Samen met een
aantal mensen uit de wetenschap, de kunst en het bedrijfsleven organi-
seert hij discussies in het Centrum voor Abstract Denken over de relatie
tussen de abstracte kunst en andere vakgebieden. 

intense zorg, precisie en bezieling gemaakt. Schuin ertegenover hangt
The F-line and other demons, een enorm schilderij van 300 bij 425 cm
van Erik van der Grijn uit de jaren negentig, dat de continuïteit van
het abstract expressionisme bevestigt en waarin de emotie van de
angst verbeeld wordt.”

“Mijn verzameling bevat ook werk van Belgen en Nederlanders. Ik
bewonder de geometrisch abstracte kunstenaars Gilbert Decock,
Mark Verstockt, Jaap Egmond en Ger de Joode. Ger de Joode is nu in
de zestig en op zijn best. Hij is al veertig jaar bezig maar pas een paar
jaar geleden door mij ontdekt. Hij is gefascineerd door de combinatie
van geometrische kunst en wiskunde. Kil is zijn werk allerminst. Ik zou
het zelfs gevoelig willen noemen. Het schilderij waarmee ik ben afge-
beeld, straalt een zekere geheimzinnigheid uit. Het hangt tussen twee
ramen in. Als je op die plek een geschilderd landschap zou hangen,

“Dit werk van Ger de Joode 
blijft zichzelf, het blijft overeind”


