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Moderne kunst en historische stukken voegen gezamenlijk sfeer toe aan de werkomgeving op het a.s.r.-hoofdkantoor. Van links naar 
rechts: tegeltableau Levensverzekering Maatschappij Holland, schilderij van Katinka Lampe, foto van Levi van Veluw (foto a.s.r.).

Tekst Ronald van der Heijden  |  secretaris Vereniging Bedrijf & HistorieARCHIEVEN

Bedrijfsarchieven onder de loep 

Hoe historie en kunst 
elkaar kunnen 
versterken

deel 4, slot

Naast bedrijfscollecties en -archieven beschikken veel Nederlandse ondernemingen ook over een 

kunstcollectie. Oude archieven en moderne kunst lijken misschien weinig met elkaar van doen te 

hebben, maar toch bestaan er waardevolle verbanden. In dit laatste deel van deze reeks onderzoekt 

Vereniging Bedrijf & Historie de relatie tussen de afdelingen kunst en historie. Daarvoor zijn mede-

werkers van Stichting ABN AMRO Art & Heritage, DSM Central Archives, DSM Art Collection en 

Stichting Kunst en Historisch Bezit ASR Nederland geïnterviewd.

Stichting Kunst en Historisch Bezit ASR Nederland is opge-

richt in 2010 en beheert de historie en de kunst die voortkomt 

uit de lange lijn van de geschiedenis van a.s.r. Wat ooit begon 

als schadeverzekeraar van koopvaardijschepen in de zeven-

tiende eeuw, groeide via brandverzekeringen en later levens-

verzekeringen uit tot instituten als AMEV, Stad Rotterdam en 

nu a.s.r. Door de ontmanteling van het Fortis-concern werd 

het bezit aan kunst en historie dat ondergebracht was in de 

stichting, gescheiden en toebedeeld aan de oorspronkelijke 

eigenaar. In april 2010 zijn een conservator en een kunst-

beheerder aangesteld door de stichting; zij zijn in dienst van 

a.s.r. Sigrid Vegter (conservator) ontfermt zich over de gehele 

collectie. Vegter: ‘Er is toen bewust gekozen voor een combi-

natie van een conservator die kunsthistoricus is én een kunst-

beheerder afkomstig uit het bedrijf zelf. De kunstbeheerder, 

een medewerker van de facilitaire afdeling, kent a.s.r. goed 

en heeft interesse voor kunst en historie.’ Sinds 2019 is er een 

archivaris aangetrokken voor het digitale archief.

Symbiose tussen kunst en historie
Beide collecties worden beheerd volgens vastgestelde 

richtlijnen. Historisch materiaal is gerelateerd aan de 

dagelijkse activiteiten van a.s.r. en zijn rechtsvoorgan-

gers. Kunstobjecten hangen samen met een van de drie 

Collectie a.s.r.
De historische collectie, bestaande uit duizenden ob-

jecten, is ontstaan doordat de verschillende rechts-

voorgangers documenten, drukwerk, objecten, films, 

dia's en foto's in hun archief bewaarden. Daarnaast is 

de stichting in het bezit van een historisch archief en 

een historische bibliotheek. De kunstverzameling van 

a.s.r. bestaat uit circa 1600 kunstwerken die door ver-

schillende overnames bij elkaar zijn gekomen. Zo is er 

een rijke en zeer diverse kunstverzameling ontstaan.
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 thematische richtingen van het collectieprofiel: het dagelijks 

leven, de mens en de natuur. De basisgedachte voor het 

aanleggen van de kunstcollectie is om de omgeving voor 

medewerkers en bezoekers zo inspirerend mogelijk te maken. 

Kunst verhoogt de uitstraling en representativiteit van 

bedrijfsruimtes. Daarom is bewust gekozen voor actuele he-

dendaagse kunst. Vegter: ‘Sommige kunstwerken zijn in het 

verleden aangeschaft of verkregen. Deze passen niet nood-

zakelijkerwijs bij de thema’s uit ons collectieprofiel, maar zijn 

vanwege hun historische waarde voor ons van belang, een on-

derdeel van onze geschiedenis. We tonen deze objecten naast 

de nieuw aangekochte hedendaagse werken.’ Naarmate de 

tijd verstrijkt en de collectie zich ontwikkelt, krijgt ook oudere 

kunst daarbinnen als het ware een nieuwe betekenislaag van 

historische waarde. 

De voltooide renovatie van het a.s.r.-gebouw bood aanlei-

ding voor samenwerking. Bij de inrichting is geprobeerd een 

inspire rende omgeving te creëren waarin hedendaagse kunst 

en historisch bezit uit de collectie van de stichting te zien 

zijn, en om medewerkers en bezoekers daarmee in aanraking 

te brengen. Hiermee wordt beoogd hun interesse voor kunst 

en cultuur te stimuleren. Oud en nieuw, heden en verleden 

worden in samenhang getoond en er ontstaat een meer 

heden daagse uitstraling. Zo ontstaat uiteindelijk een verbin-

tenis tussen de geschiedenis en het huidige profiel van a.s.r.

DSM Central Archives en DSM Art Collection
Binnen DSM is het beheer van zowel archieven als kunst-

collectie ondergebracht bij de onderneming. De historische 

archieven, beheerd door DSM Central Archives met Eric 

Steffanie als functional lead, komen voort uit het centraal 

archief van destijds de Staatsmijnen in Limburg. In plaats 

van te zijn ondergebracht in een aparte rechtsvorm, maken 

beide werkterreinen onderdeel uit van de afdeling Corporate 

Affairs. Steffanie: ‘Dat is een bewuste keuze. Niets is voor 

de eeuwigheid. Ons doel is niet om een museum te zijn, we 

willen juist in het hart van het bedrijf zitten.’ DSM Central 

Archives richt zich op het verzamelen en archiveren van 

geselecteerde bedrijfsinformatie. Een deel van de  historische 

archieven is ondergebracht bij externe instanties zoals 

Histo risch Centrum Limburg. 

De bedrijfskunstcollectie van DSM is een van de oudste van 

Nederland. Vanaf begin vorige eeuw is de collectie gegroeid 

en heeft ook het onderliggende beleid een ontwikkeling 

doorgemaakt. Catharien Romijn is sinds 2003 curator van 

de DSM kunstcollectie. Deze ontstond door eclectische 

en spontane aankopen en schenkingen. Bij het vijftigjarig 

 bestaan in 1952 werd een gericht aankoopbeleid geformu-

leerd. De focus kwam te liggen op Limburgse kunstenaars. 

Gaandeweg is dit criterium verruimd naar kunstenaars op-

geleid in Limburg of daar woonachtig. Vanaf 1985 werden 

jaarlijks zes vaste tentoonstellingen georganiseerd op het 

hoofd kantoor. Vanaf 2003 werd het een nationale collectie.

Ontwikkeling van bedrijf en collectie
De ontwikkeling van een bedrijf heeft invloed op de collec-

ties. Voor DSM heeft de geschiedenis van de bedrijfsvoering 

de kunstcollectie beïnvloed. In zijn 120-jarig bestaan heeft 

DSM vier ontwikkelingsfasen doorlopen: van mijnbouw, 

kunstmest en -stoffen naar gezondheid, voeding en bio-

science. De kunstcollectie weerspiegelt die ontwikkeling. 

Kunst en historie vormen het centrale, collectieve geheugen 

van het bedrijf in transitie. De vroege jubileumfoto’s worden 

bijvoorbeeld geroemd als objecten die soms de kunstfoto-

grafie evenaren en krijgen zo haast artistieke waarde.

Naast vooruitgang kan een kunstcollectie ook veranderen 

door zaken die ten einde komen. Zo kunnen bijvoorbeeld 

bedrijfs onderdelen afgestoten worden en gaan kunstwerken 

na verloop van tijd minder tot de kerncollectie behoren en 

worden verkocht. Romijn: ‘Een collectie is net een levend 

organisme dat meegroeit met de ontwikkelingen binnen het 

bedrijf. DSM’s aanstaande vertrek uit Heerlen zal vast weer 

DSM-curator Catharien Romijn naast een sculptuur van 
Franz Wiessel en Han van Wetering (foto DSM).

Functional lead van DSM Central Archives Eric Steffanie in 
het bedrijfsarchief (foto DSM). 
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tot een collectieaanpassing leiden.’ Tijdens de coronaperiode 

hebben Steffanie en Romijn veel tijd gestoken in de inven tari-

satie van de huidige kerncollectie. Daarbij zijn onder andere 

werken gefotografeerd en metadata toegevoegd. Romijn: ‘Zo 

houd je zicht op de collectie en wat er ooit toe behoord heeft. 

Kunst die is aangekocht in een bepaalde tijd, heeft ook een 

historische context. We willen die informatie voor historisch 

perspectief behouden en ontsluiten. Zo kan historisch onder-

zoek worden verricht, en blijven ook binnen onze eigen orga-

nisatie de gegevens over ons verleden bewaard. Dat is van 

belang om de historie binnen het bedrijf levend te houden.’

Het rendement van kunst en historie
Stichting ABN AMRO Art & Heritage heeft als doel de 

verzameling kunst en historische objecten van ABN AMRO 

in stand te houden, te beheren en uit te breiden. Curator 

Danila Cahen en bedrijfshistoricus Jaap-Jan Mobron maken 

onderdeel uit van een team dat zich hiervoor gezamenlijk 

inzet. De stichting heeft een bestuur met onder andere 

vertegenwoordigers van alle onderdelen van de bank en 

vanuit de Raad van Bestuur. Mobron: ‘Het commitment 

vanuit het bestuur is ontzettend belangrijk voor zowel 

kunst als historie. Het is een basis voor vertrouwen op lange 

termijn.’ Ook is er een Raad van Advies die één keer per jaar 

ver gadert. Mobron: ‘Onze Raad van Advies bestaat uit oud- 

bestuurders van de bank. Deze staan wat meer op afstand, 

maar die ruimte biedt juist een beschermingsconstructie. 

Deze verbondenheid biedt stabiliteit, ook als er verschuivin-

gen zouden zijn binnen de organisatie.’ De stichting en haar 

collectie komen voort uit meerdere fusies. In 1977 is begon-

nen met een kunstcollectie vanuit de AMRO Kunststichting. 

Sinds 2007 ligt het juridisch eigendom bij de stichting en 

in 2012 zijn de afdelingen kunst en historie samengevoegd 

onder de toenmalige naam ABN AMRO Kunst & Historisch 

Bezit. Deze is in 2020 gewijzigd in ABN AMRO Art & Heri-

tage. De afdeling werkt in dienst van de bank en valt onder 

de afdeling Communicatie.

De grens van samenwerking
Hoewel de afdelingen kunst en historie elkaar kunnen 

ver sterken, kent de samenwerking ook kaders. Cahen: 'Als 

afdeling wil je kunst en historie ook weer niet versmelten. 

Waar mogelijk zoeken we de samenwerking. Er zijn veel 

onderdelen binnen beheer en behoud van collecties waar we 

samen optrekken. We maken gezamenlijke presentaties of 

kantoorinrichtingen, waarin kunst en historische  objecten 

elkaar versterken. Kortom: we versterken elkaar, maar 

 blijven onszelf.'

Mobron: ‘Uiteindelijk wil je als gezamenlijke afdeling breed 

gedragen worden binnen de organisatie en samen resultaat 

bereiken. Mijn collega’s van kunst leren mij bijvoorbeeld om 

een object eerst visueel te beschrijven en daarna pas het ver-

haal te vertellen. Kunst appelleert aan onze emotie, maar het 

begint bij de vorm. Die visuele manier van verhalen vertellen 

passen we bijvoorbeeld toe in onze gezamenlijke tentoon-

stellingen. Voor ons als historische tak van de afdeling is het 

prettig om die ‘kunst’ af te kijken van de kunstafdeling.’

Tot slot
De in dit artikel geschetste rondgang was voor de  Vereniging 

Bedrijf & Historie een mooie gelegenheid om een kijkje te 

nemen bij onze collega’s van ‘de kunst’. Er is een gedeelde 

doelstelling om gemeenschappelijke cultuur en identiteit te 

bevorderen door waarden en leidende thema’s uit te dragen 

met behulp van de collecties. Historie en kunst versterken 

elkaar. Ze kunnen een licht doen schijnen op elkaar én op 

het allergrootste pronkstuk van iedere organisatie: de identi-

teit van het bedrijf en zijn medewerkers. |

Tentoonstelling ABN AMRO ‘Points of View Old & New’. Van links naar rechts: Fahrettin Örenli, Gregor Ivanovich Bothmann, 
Vanessa-Jane Phaff en Joseph Beuys (foto Gert Jan van Rooij).


