
in de residentie 
van de Belgische 
ambassadeur 
in Den Haag
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Geen pure geldkwestie is een tentoon-
stellingsproject dat tijdens het ambas-
sadeurschap van Dirk Achten tot stand 
kwam en verder loopt onder de opvolg-
ster Anick Van Calster. Anne Bambynek, 
Alexander Strengers en Ilse Dauwe stel-
den, als curatorial team, de tentoonstel-
ling en de publicatie samen. Bijzondere 
dank gaat uit naar Philippien Noordam, 
de kunstadviseur van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken van Nederland en 
voormalige voorzitster van de Vereniging 
voor Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). 
Dank ook aan alle andere gesprekspart-
ners onder wie Hicham Khalidi, directeur 
van de Van Eyck Academie in Maas-
tricht, Zoë Gray, senior curator in Wiels te 
Brussel, Natanja Van Dijk, directrice van 
de Kunsthal Rotterdam, Josien Pieterse, 
directrice van Framer Framed in Amster-
dam, Ann Geeraerts, curator van Bozar 
te Brussel en Irene Müller, conservatrice in 
Museum Voorlinden in Wassenaar. Dank 
aan de bruikleengevers, de ambassade 
en Buitenlandse Zaken voor de input 
en logistieke ondersteuning. Dank aan 
Imming Logistics voor de professionele 
installatie van de kunstwerken. En een 
welgemeend woord van dank aan de 
kunstenaars en hun creaties waarop in 
deze publicatie verder wordt ingegaan.
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GEEN PURE GELDKWESTIE

Sinds 2003 bestaat er een traditie van jaarlijkse tentoonstellingen in de residentie of 
ambtswoning van de Belgische ambassadeur in Den Haag. Het concept, bekend 
onder de naam Kunst en Cultuur aan Huis startte met toonmomenten van kunstwer-
ken van eindejaarstudenten van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Antwerpen. Nadien volgde een project met de Duitstalige Gemeenschap. Vervolgens 
kwamen samenwerkingen tot stand met verschillende provincies. Oost-Vlaanderen, 
West-Vlaanderen, Limburg, Luik en Antwerpen passeerden de revue. In 2018/2019 
volgde nogmaals de provincie Limburg met de rondreizende tentoonstelling Gekaderd. 
Na een periode van bijna 20 jaar, was de tijd rijp om het concept opnieuw te bekijken.

In eerste instantie werd de vaste kunstcollectie in de residentie vernieuwd. Tijdens deze 
momenten van installatie en aansluitende besprekingen, kwamen allerlei ideeën 
naar boven voor uitwisselingen met kunstenaars en curatoren. Zo groeide de hui-
dige tentoonstelling in de residentie: een artistieke dialoog tussen kunstwerken uit De 
Nederlandsche Bank, de Nationale Bank van België én de nieuwe kunstwerken uit de 
collectie van de FOD Buitenlandse Zaken. 

In de tentoonstelling Geen pure geldkwestie wordt de nieuwsgierigheid van de bezoe-
ker aangewakkerd. De tentoonstelling opent mogelijkheden om nieuwe kunstenaars en 
kunstwerken te leren kennen, onverwachte dialogen en kruisbestuivingen te ontdekken.
Deze publicatie biedt informatie over de specifieke kunstwerken. Tegelijkertijd wordt 
een breder kader geschetst van de drie collecties aan de hand van drie thema’s: Kunst 
& Financiën, Bedrijfscollecties en hun diverse rollen, en tot slot de impact van Kunst & 
Diplomatie. Nee, deze bedrijfscollecties zijn geen pure geldkwestie, maar veeleer een 
investering in kunst en diplomatie. 
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Hadassah Emmerich

Lessons in acceptance (VII, VIII, IX, X)

2016

Gemengde media

4 x H 76 x B 74 cm

Coll FOD BZ

Jennifer Tee

Selfhood meltdown

2013 

Keramiek 

H 53 x B 25 x D 25 cm 

Coll. DNB
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Hadassah Emmerich (°1974, Heerlen) is schilderes, installatiekunstenares, tekenares 
en grafisch kunstenares. Ze is vooral bekend om haar grote muurschilderingen met 
kleurrijke, organische motieven. In 2006 voltooide ze een 300 m² grote muurschildering 
voor de Nederlandse ambassade in Jakarta, die in 2018 en 2019 nog werd uitgebreid. 
De in Brussel wonende Emmerich heeft naast Nederlandse ook Indonesische, Chinese 
en Duitse wortels. Hierdoor wordt haar werk door sommige getypeerd als een zoek-
tocht naar haar identiteit. 

Het werk van Jennifer Tee (°1973, Arnhem) is verbonden met het begrip “tussenstaat”, 
“the soul in limbo”, een metafoor voor een plek die zich bevindt op de grens van het 
hier, de werkelijkheid waarvan we deel uitmaken, en dat wat mogelijk is. Reizen, het 
op een andere plek zijn, is een betekenisvol aspect van haar werk. Ze won in 2015 de 
CoBrA Art Prize in Amstelveen omwille van haar experimentele, interdisciplinaire en 
radicale kunstenaarspraktijk, wat als een verzetting van de mentaliteit van de CoBrA 
mentaliteit wordt beschouwd.
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Maze de Boer (°1976, Amsterdam) is een multi-disciplinaire kunstenaar die werkt met 
sculpturen, installaties, film, video, fotografie en muziek. Hij gaat uit van een geëns-
ceneerde kijk op de werkelijkheid en zoekt de grenzen tussen theater en beeldende 
kunst. In zijn werk reageert hij op de historische achtergrond en de sociale context van 
de tentoonstelling en/of locatie. De installaties worden vaak aangeduid als site-spe-
cific hoewel site-responsive een nauwkeurigere omschrijving zou kunnen zijn. In 2008 
werd het werk Goudbalans van de Boer verworven door DNB en nam hij er deel aan 
de tentoonstelling Work in progress. 

De vergulde bloemenvaas is van de hand van de Nederlandse beeldhouwer, “beel-
denmaker”, Guido Geelen (°1961, Thorn). Geelen maakt reproducties van de meest 
uiteenlopende gebruiksvoorwerpen waarbij de materie vaak tot het uiterste drijft in een 
verbogen en samengedrukte vorm. Meestal gebruikt hij klei, vanaf 1994 vervaardigt 
hij ook in brons en vanaf 1998 in aluminium, soms bedekt met bladgoud.

Maze de Boer

Goudbalans

2008

H 170 x B 50 x D 35 cm

Coll. DNB

Guido Geelen

Zonder titel 

(boeket rozen)

2005

Verguld aluminium

H 63 x B 30 x D 30 cm

Coll. DNB
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KUNST EN FINANCIËN

De wereld van bankiers

De residentie aan de Jacob Catslaan 14 werd net na de Eerste Wereldoorlog, in 1925, ge-
bouwd in deze toen nieuwe verkaveling. De architecten waren de gebroeders van Gendt. 
De eerste eigenaar van het pand was de bankier E.H. de Vries en daarvan zijn nog sporen 
in het huis terug te vinden in de vorm van solide brandkasten. Sinds 1939 is het gebouw 
eigendom van de Belgische Staat. In 1994 werd de residentie geklasseerd als monument. 

Deze bankiersachtergrond van de woning is een mooi aanknopingspunt om de 
partners van deze tentoonstelling voor te stellen, ’s lands nationale banken, m.n. De 
Nederlandsche Bank (DNB) en de Nationale Bank van België (NBB). 

De rol van nationale banken

Voor de invoering van het Euro-systeem, bewaakten De Nederlandsche Bank en de 
Nationale Bank van België de monetaire politiek, de geldproductie en -distributie in 
eigen land. Tegenwoordig maken beide instellingen deel uit van het Euro-systeem, 
met de Europese Centrale bank (ECB) als moederinstelling. Nationale Banken waken 
tegenwoordig over de financiële stabiliteit van het land door het controleren van ver-
schillende factoren: het voorkomen van inflatie of deflatie, de garantie van veilig beta-
lingsverkeer en soliditeit en integriteit van financiële instellingen. Beide zijn instellingen 
van openbaar nut en werken voor een duurzame, economische welvaart in hun land.

Economische diplomatie

Nederland en België zijn buurlanden met een geschiedenis die voor een stuk gedeeld 
is, met (gedeeltelijk) dezelfde taal en met een economische en culturele verwevenheid, 
zeker in de grensregio’s, maar ook daarbuiten. De samenwerking tussen beide landen 
situeert zich zowel op het lokale, provinciale, regionale als op het landelijke niveau. 

Ook op economisch vlak zijn er veel samenwerkingsverbanden en synergieën. Vele 
bedrijven werken daarom met een Benelux-structuur. Beide landen delen immers een 
open economisch model, dynamisch, innovatief en sterk gericht op de export. Voor 
steeds meer bedrijven vormen Nederland en België daarom ook één logistiek en eco-
nomisch ecosysteem. Eén van de opdrachten van de Belgische ambassade en de ver-
tegenwoordigingen van de gewesten in Den Haag bestaat er in om de verschilpunten 
in de bestuurscultuur, in de organisatie en de bevoegdheidsverdeling zo goed mogelijk 
in kaart te brengen om ze vervolgens op pragmatische wijze te kunnen overstijgen.
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Christian Dotremont

Fais semblant de dormir et je rêverai (logogram) 

1971

Oost-Indische inkt op papier

H 52 x B 70 cm

Coll. NBB

Annemiek De Beer

Catkin no.2 

Ei tempera op linnen 

H 50 x B 60 cm

Coll. DNB 
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CoBrA kunstenaars, een groepering van 
dichters en schilders uit Copenhagen, 
Brussel en Amsterdam, verenigden zich 
vooral uit ongenoegen tegenover de 
kunstwereld en huiverden van con-
venties. Ze trachtten deze dan ook te 
doorbreken door op zoek te gaan naar 
een nieuwe beeldtaal waarbij spon-
taneïteit, fantasie en abstractie hand 
in hand gaan. Er wordt geëxperimen-
teerd met de letter op papier zodat de 
grens tussen woord en beeld alsmaar 
kleiner wordt. Het ideogram of begrip-
teken wordt een belangrijk motief in 
het oeuvre van Pierre Alechinsky (°1927, 
Schaarbeek). Christian Dotremont 
(°1922-1976, Tervuren) introduceerde 
het “logogram” of woordteken in zijn 
werk. Dit leidde tot zeer creatief ge-
kalligrafeerde gedichten die zowel 
literaire als plastische kwaliteiten be-
zaten. Zijn werk Fais semblant de dor-
mir et je rêverai (1971) lijkt dan ook op 
Japans schrift. Het geoefende oog 
ontdekt in de abstracte tekens een 
dansende tekst. 

De schilderijen van de Nederlandse 
Annemiek De Beer (°1971, Bolsward) 
tonen veelal motieven uit de natuur, 
zoals een waterlelie, een vijver of een 
cactus. Het zijn motieven en beelden 
die de kunstenaar de kans bieden te 
abstraheren in een zoektocht naar 
ritme, richting, herhaling en structu-
ren. De Beer bouwt haar schilderijen 
op uit verschillende lagen sneldro-
gende tempera al dan niet vermengd 
met marmerpoeder. Onderliggende 
verflagen blijven zo zichtbaar en verle-
nen het werk een bepaalde mate van 
transparantie en helderheid.
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KUNST IN BEDRIJVEN

De kunstcollectie van De Nederlandse 
Bank (DNB) vindt haar oorsprong in het 
begin van de twintigste eeuw. Vanaf 1982 
krijgt de vorming van een kunstcollectie een 
structureel karakter, er wordt een kunstcom-
missie opgericht en een vast budget voor 
kunstaankopen vastgelegd. Er wordt ge-
richt gezocht naar kunst van vooral jonge 
talentvolle kunstenaars uit Nederland en 
later ook uit het buitenland. Met ruim 1200 
werken uit verschillende disciplines en stijlen 
geeft de collectie een goed beeld van be-
langrijke ontwikkelingen op het gebied van 
hedendaagse kunst vanaf het begin van 
de 20e eeuw. De collectie strekt zich uit van 
glaswerk tot videokunst en van sculpturen 
tot schilderijen. DNB wil met haar kunstcol-
lectie haar medewerkers inspireren, ver-
binden en de onderlinge dialoog levend 
houden. Wanneer een werk drie jaar op 
een werkplek heeft gehangen, wordt het 
weer beschikbaar voor een andere locatie 
om zo het roteren van de kunstwerken te 
bevorderen. Er worden jaarlijks 8 tentoon-
stellingen georganiseerd die toegankelijk 
zijn voor het grote publiek in de Kunstruimte 
van De Nederlandsche Bank, o.m. met de 
nieuwe aanwinsten van dat jaar. In 2019 
werd, voor de renovatiewerken, de laat-
ste tentoonstelling georganiseerd in de 
huidige Kunstruimte. Vanaf 2023 biedt het 
gerenoveerde gebouw een vernieuwde 
Kunstruimte die publiekelijk toegankelijk zal 
zijn. Een aantal publicaties over de collectie 
werd uitgegeven. Kunstwerken uit de collec-
tie worden ontleend voor tentoonstellingen 
in musea en voor presentaties in nationale 
en internationale instellingen zoals het IMF 
in Washington en het AFM in Amsterdam. 

De kunstcollectie van de Nationale 
Bank van België (NBB) ontstond in 1972. 
Enerzijds vond de collectie haar oor-
sprong in het verfraaien van de werkver-
trekken. Dit groeide uit tot de uitwerking 
van een stimulerende omgeving aan 
haar medewerkers, waarin de kunstwer-
ken blikvangers en verfrissende perspec-
tieven bieden. Anderzijds richtte de col-
lectie zich op het ondersteunen van de 
creatie van hedendaagse kunst in België. 
Bijna 50 jaar later, kan de hedendaagse 
kunstcollectie terugkijken op 5 decennia 
van verzamelen, geleid door prominente 
figuren in de Belgische kunstwereld en 
gedurfde keuzes. De collectie begeeft 
zich vaak buiten de begane paden, waar 
zowel gevestigde als jonge kunstenaars 
een kans krijgen. De rode draad voor 
alle aankopen is het inzetten op kwaliteit 
en actualiteit. NBB koopt enkel werk aan 
van levende kunstenaars, met een sterke 
band met België. De collectie is een ver-
bindende factor tussen de kunstwereld, 
de NBB en haar medewerkers. Sinds 2019 
treedt de NBB meer naar buiten met haar 
collectie. Met de tentoonstelling Building 
a Dialogue in de lokettenzaal van de NBB 
opende ze voor het eerst haar collectie in 
dialoog met de Deutsche Bundesbank 
aan het brede publiek. In 2022 – het jaar 
van haar 50ste verjaardag – staat een 
tweede tentoonstelling gepland, in dia-
loog met de Banco de España.
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Rol van bedrijfscollecties voor kunstenaars

In 2020 kwamen vele mensen, bedrijven, 
organisaties en sectoren voor financi-
ele en logistieke uitdagingen te staan. 
De artistieke sector heeft het bijzonder 
moeilijk. Nochtans is kunst- en cultuur-
beleving van onschatbare waarde voor 
een samenleving. 

De rol van het mecenaat wordt hierdoor 
nog belangrijker en urgenter. Bedrijven 
van openbaar nut, zoals DNB en NBB, kun-
nen hierin een rol spelen, door het aan-
leggen en uitbreiden van kunstcollecties. 
Het aankopen van kunst is geen financi-
ele investering. Het is een investering in 
creatie, innovatie en in kunstenaars, de 
spreekbuizen van onze samenleving.

“Kopen van jonge kunst is sympathiek en 
vooral ook spannend” staat in de publica-
tie In Zicht van de DNB. Ook de NBB steunt 
voluit jonge kunstenaars. 

Bij de verwerving van kunstwerken vari-
eren de geografische invalshoeken van 
DNB en NBB: de DNB koopt internationaal 
en de NBB kunst van op de nationale bo-
dem, maar niet uitsluitend van Belgische 
origine. Zo huizen werken van Belgische 
kunstenaars in DNB in Amsterdam, zoals 
Bram Van Velde, Johan Tahon en Pierre 
Alechinsky en “Nederbelgen” in de NBB 
in Brussel, zoals Elly Strik en Bram Bogart.
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De twee marmeren sculpturen van Jan Dries 
(°1924, Mol -2014, Zoersel) zijn “voorontwerpen”, 
maquettes van een site specific kunstwerk voor 
de Nationale Bank van België. Aan de buitenge-
vel van de Komediantenstraat werden vier grote 
versies gemonteerd in brons. Dries is gekend voor 
zijn perfecte geometrische figuren die ons uit-
nodigen tot een rustige, bijna meditatieve con-
templatie. We kunnen gefascineerd blijven kijken 
naar de manier hoe hij het marmer bewerkte, 
polijstte en uiteindelijk in stilte liet spreken. Ze stra-
len een sereniteit en oneindigheid uit. Emotie en 
rede vinden elkaar. Naast zijn beeldhouwwerken 
raakte Dries in 1974 bij het grote publiek bekend 
door het eerste Vlaamse Land Art-kunstwerk 
te maken in de context van de overzichtsten-
toonstelling “Belgische beeldhouwkunst” in het 
Middelheimmuseum in Antwerpen.

Jan Dries

Lichtvariaties

1985

Carrara marmer

2 x H 30 x B 30 cm

Coll. NBB
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Johan Tahon (°1965, Menen, België) 
staat bekend om zijn boomlange 
gipsen mensfiguren die ook in brons 
worden afgegoten. Zijn figuren ver-
tonen een bepaalde gespletenheid. 
Ze hebben soms letterlijk twee hoof-
den, wat staat voor het zoekende en 
nadenkende in de mens. Uiteindelijk 
is dit een manier van de kunstenaar 
om zichzelf te ondervragen. De men-
selijke figuur is niet ongeschonden 
weergegeven, maar bevat onna-
tuurlijke verlengingen, uitstulpingen, 
zwellingen en weggelaten lichaams-
delen. Tahon haalt zijn inspiratie uit 
de hele kunstgeschiedenis, ook 
uit die van niet-Westerse culturen. 
Gipsen beelden zoals Cold Stone 
worden gekenmerkt door extreme 
kwetsbaarheid. De figuur die Tahon 
hier heeft uitgebeeld lijkt onderdeel 
uit te maken van een persoonlijke, 
expressionistische droomwereld 
en doet tevens denken aan een 
totemfiguur. Tahon had in 2006/7 
een solotentoonstelling In Fluïdeum 
in het Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen en op 13 maart 2009 
werd zijn sculptuur New Seismo in 
het Ministerie van Financiën in Den 
Haag door koningin Beatrix onthuld.

Johan Tahon

NY Lamb

2010

Keramiek

H 45 x B 35 x D 25 cm

Coll. DNB
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Voor De Nederlandse Bank in Amsterdam staat 
La Demeure Humaine, het menselijk verblijf, van 
Ossip Zadkine (°1890, Vitebsk, Wit-Rusland—1967, 
Parijs, Frankrijk) uit 1963-64. Zadkine kreeg de op-
dracht om de honderd meter lange noordgevel 
van het bankgebouw te verfraaien en het hori-
zontale karakter ervan te doorbreken. Speciaal 
voor deze gevel maakte Zadkine dit vier meter 
hoge beeld dat volgens hem de synthese vormde 
tussen architectuur en de scheppende mens. In 
1990 werd het beeld verplaatst naar de westzijde 
van het bankgebouw en op een bronzen tafel 
geplaatst. Hoewel Zadkine voornamelijk bekend 
geworden is als beeldhouwer laat hij ook een 
belangrijk oeuvre na van gouaches en litho’s. 

Voor de tentoonstelling rond Fernand Leger no-
digde het Paleis voor Schone Kunsten, Bozar, in 
Brussel in 2018 de kunstenaar Benoît Platéus 
(°1972, Chênée, Luik) uit om een reeks werken 
vorm te geven. Hij creëerde werk in frottage tech-
niek, een techniek die ook herinneringen oproept 
aan het werk van de avant-garde kunstenaar 
Max Ernst, een tijdgenoot van Fernand Leger, Piet 
Mondriaan en Ossip Zadkine. Platéus hanteert in 
zijn oeuvre verschillende media en onderzoekt 
het verdwijnen en het (her)verschijnen van het 
beeld. Hij start vaak van gemakkelijk te lezen en 
herkenbare beelden die hij onherkenbaar en 
moeilijk te lezen maakt, waardoor ze een hele-
maal andere en open betekenis krijgen. Het re-
sultaat van dit proces kan een tekening, collage, 
foto, sculptuur of schilderij zijn.

Ossip Zadkine

Figuren

Sine dato

Lithografie 43/110

H 68 x B 48 cm

Coll. DNB

Benoît Platéus

Sohame

2019

Olie op papier en houten paneel

H 30 x B 23 cm

Coll. FOD BZ
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Jean-Pierre Point (°1941, Brussel) weet, vermoedelijk door zijn achtergrond als beeldhou-
wer, de monumentale dimensie in zijn grafisch werk te brengen. In het werk La tulipe de 
Vermeer verwijst hij naar Meisje met de parel van Vermeer dat zich in het Maurtishuis in 
Den Haag bevindt. In 2020 werden er baanbrekende ontdekkingen gedaan door een 
internationaal onderzoeksteam met een scanner van de Universiteit van Antwerpen. 
Zo ontdekte men dat het Meisje met de parel wimpers had en voor een groen gordijn 
stond. De onderwerpen in de werken van Point, James Ensor en Johannes Vemeer, zijn 
twee coryfeeën uit de Belgische en Nederlandse kunstgeschiedenis.

Jean-Pierre Point

A James Ensor

1979

Zeefdruk

H 86 x B 61 cm

Coll. NBB 

Jean-Pierre Point

La tulipe de Vermeer

1999

Zeefdruk

H 58,5 x B 39.7 cm

Coll. FOD BZ
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Rol van bedrijfscollecties voor toe-
schouwers   

 “Kunst wordt te vaak alleen 
vanuit een economisch 
perspectief benaderd. Een 
kunstwerk staat dan voor een 
naam en een bedrag. Voor 
mij gaat het er om dat een 
kunstwerk iets met me doet en 
me aan het denken zet. Het 
gaat om het genot van het kij-
ken, van het ervaren. Hierdoor 
voel ik me rijk.” 

stelde Saskia Braakman, als toenmalig lid 
van de kunstcommissie van DNB. 

 “De toeschouwer is degene die het kunst-
werk maakt.” aldus kunstenaar Marcel 
Duchamp en wordt als kerngedachte ook 
naar voor geschoven door de NBB.

De eerste uitspraak zegt iets over de kunst-
beleving. De tweede uitspraak duidt er 
op dat het kunstwerk leeft en evolueert, 
dankzij de toeschouwer, ongeacht de om-
geving waar het werk zich bevindt – in een 
museum, bedrijfscollectie of privéwoning.

Rol van bedrijfscollecties in het artistieke 
landschap 

Bedrijfscollecties ontwikkelen een steeds 
grotere professionele draagwijdte en 
winnen aan belang binnen het culturele 
landschap. In tegenstelling tot sommige 
vooroordelen binnen de artistieke wereld 
zelf, lopen bedrijfscollecties niet achter de 
feiten aan en houden zich niet bezig met 
gemakkelijk behapbare kunst, maar zijn zij 

net heel vooruitstrevend in de verwerving 
van jonge kunstenaars.

Arnold Witte, Professor Cultuurbeleid 
verbonden aan de Universiteit van 
Amsterdam, en zijn team verricht(t)en heel 
wat onderzoek naar bedrijfscollecties in 
Nederland. Deze bevindingen en verfris-
sende ideeën kwamen aan bod tijdens 
het symposium Corporate Collections 
of Cotemporary Art: A look behind the 
scenes dat de Nationale Bank van 
België organiseerde op 6 juni 2019 in 
Brussel en tijdens het online symposium 
More than Money. An interdisciplinary 
perspective on art in Organizations. 
georganiseerd door de Universiteit van 
Amsterdam (13 en 14 november 2020).

Rol van een vereniging van bedrijfscol-
lecties

In Nederland verzamelen kunstcurato-
ren van bedrijfscollecties zich al sinds 
2005 onder de naam Vereniging voor 
Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). Voor 
en met de 50 leden biedt deze formele 
associatie een professionalisering van 
bedrijfscollecties doormiddel van publi-
caties, debatten en gemeenschappelijke 
projecten. Zo realiseerde de VBCN de 
tentoonstelling Out of Office in het Singer 
Museum in Laren (11 december 2018 t.e.m. 
7 april 2019). Ook op international niveau 
bestaan verschillende gelijkaardige initi-
atieven. Het meest gekende voorbeeld is 
de International Association of Corporate 
Collections of Contemporary Art of kortweg 
IACCCA. Ook hier staat het uitwisselen van 
kennis en expertise centraal tussen kunst-
curatoren van verschillende collecties.
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Het bundelen van ervaring en kennis 
biedt verschillende troeven. Zo worden 
de kunstcollecties dankzij een verdere 
professionalisering gevalideerd door een 
breder publiek. Bovendien vinden kunst-
curatoren steun bij collega’s uit hetzelfde 
vakgebied en dezelfde werkcontext. 
Naar aanleiding van deze succesvolle 
(inter)nationale voorbeelden, nemen 
verschillende Belgische bedrijfscollec-
ties het voortouw om een professioneel 
netwerk te ontwikkelen, waaronder de 
Nationale Bank van België en de FOD 
Buitenlandse Zaken.

De Belgische fotograaf Dirk Braeckman 
(°1958, Eeklo) maakt aanvankelijk voor-
namelijk (zelf)portretten. Begin jaren 
1990 wijzigt zijn stijl drastisch. Zijn beel-
den nemen almaar meer afstand van 
fotografie als medium en haar typerende 
reproduceerbare karakter. Hij verzamelt 
een rijk archief aan potentiële werken, 
waaruit hij keer op keer nieuwe beelden 
put en bestaande herwerkt. Dit resul-
teert in “originele” versies van foto’s die 
door hun geconceptualiseerde “repro-
duceerbaareid” zichzelf lijken te reduce-
ren tot bijna niets, lijken te imploderen. 
Braeckman vertegenwoordigde België 
op de Biënnale van Venetië in 2017. 

Dirk Braeckman

F.T.-T.F.-13.2013 

Editie van 30

H 42 x B 29.7 cm

Coll. FOD BZ
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Marcel Mariën (°1920, Antwerpen 
- 1993, Brussel) is gekend als een 
van de belangrijkste leden van de 
Belgische surrealisten. In deze ob-
ject-assemblage brengt hij verschil-
lende banale objecten samen en 
verheft ze tot een volkomen nieuw 
beeld. In La Pâtée du Maître alludeert 
Mariën naar het (mentale) voer van 
de meesterschilder, geserveerd op 
een Mondriaans tafelkleed. Zijn ironi-
sche en poëtische benaderingswijze 
is nooit veraf.

Marcel Mariën

La pâtée du maître

1976

Assemblage

H 61 x B 61 x D 8 cm

Coll. NBB
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KUNST EN DIPLOMATIE

In een Brits onderzoek The art of soft power. A study of cultural diplomacy at the UN office 
in Geneva dat in 2017 door King’s college in Londen werd gepubliceerd, blijkt dat formele 
onderhandelingen soms ontoereikend of onvoldoende effectief zijn om de gewenste 
politieke doelen te bereiken en dan kan Soft Power een middel zijn tot het heroriënteren 
van de communicatie. Een belangrijk instrument in het diplomatiek overleg is niet zozeer 
kunst en cultuur via grote culturele evenementen, maar veeleer een live muziek concert 
en tentoonstelling in de huiselijke sfeer, zoals in de ambtswoningen van de diplomaten. 

Dankzij zo’n informele sfeer worden diepgaandere contacten gelegd, waardoor op 
een natuurlijke wijze gesprekken aangeboord kunnen worden. Zo worden delicate en 
complexe dossiers bespreekbaar en krijgen werkonderhandelingen een duwtje in de 
rug. Onder meer worden zo de belangen van het land beter behartigd, de handel en 
verkoop bevorderd en financiële investeringen aangemoedigd.

De exclusieve ervaring van de tentoonstelling Geen pure geldkwestie kan, in een land van 
ondernemers als Nederland en met de Belgische diplomaten als bruggenbouwers en 
aanleveraars van creatieve ideeën, inspirerend 
zijn. Bovendien brengt het de kunst in het centrum 
van de aandacht op deze wereldlijke plek, een 
plek waar kunst en kunstenaars ook thuis horen.

De Nederlandse Martin van Vreden 
(°1952, Olst) is beeldhouwer, grafi-
cus, pastellist, schilder, tekenaar en 
galerist. Hij is vooral bekend omwille 
van zijn prachtige interpretaties van 
bloemen, zoals te zien op één van de 
twee kunstwerken die in de residentie 
worden getoond.

Martin van Vreden

Untitled

Sine dato

Pastelkrijt op papier

H 64 x B 48 cm

Coll. DNB
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In de twee schilderijen van Marie Zolamian 
(°1975, Beirut, Libanon) staat een zekere fragiliteit 
centraal. Met een gedempt en uitgebalanceerd 
kleurenpalet brengt Zolamian ingetogen figuren 
tot stand. Ze schetst een wereld vol kruisbestui-
vingen waar Westerse en Oosterse culturen met 
elkaar in contact komen, waar hun rituelen, my-
then, collectieve legendes en individuele verha-
len elkaar beïnvloeden en verrijken. Herhaaldelijk 
spreken deze werkjes van de pogingen tot inte-
gratie, waar identiteit, traditie en de drang naar 
authenticiteit met elkaar botsen. Vaak ontsprin-
gen haar werken bij portretten of creëert ze series 
gelinkt aan een bepaald milieu, haar persoon-
lijke herinneringen en het collectieve geheugen. 
Deze gelaagde en fragiele werken brengen een 
frisse wind gehuld in mysterie en interculturaliteit.

Katrien De Blauwer (°1969, Ronse) maakt intieme 
collages met foto’s die ze vindt in tijdschriften uit de 
jaren vijftig en zestig. Het verweerd papier, de ver-
stilling van de beelden en het sobere kleurenpallet 
zorgen voor een poëtische sfeer, die zowel univer-
sele als persoonlijke herinneringen oproept. Door 
het ontbreken van de blik van de personages is het 
als toeschouwer moeilijk te identificeren en blijven 
de hoofdrolspelers anoniem. Zo transformeert De 
Blauwer persoonlijke verhalen tot verhalen van ie-
dereen. Van 16 november 2019 t.e.m. 9 februari 2020 
had De Blauwer een solotentoonstelling Attack in het 
Fotomuseum in Rotterdam. De titel is een verwijzing 
naar haar werkwijze waarbij ze intuïtief afbeeldingen 
doorknipt en die op gevoel combineert, waardoor 
nieuwe beelden ontstaan, waarop bijna altijd (delen 
van) vrouwen zijn afgebeeld. Hiermee reageert De 
Blauwer in haar werk op het beeld van de westerse 
vrouw zoals dat is gepubliceerd in tijdschriften uit de 
periode 1920-1960.

Katrien De Blauwer

Painted Scenes (70)

29.11.2018

Acryl op collage

H 10 x B 13 cm

Coll. FOD BZ

Marie Zolamian

Ignudi

2016

Olie op papier

H 24 x B 32 cm

Coll. NBB 
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Het oeuvre van Freek Wambacq (°1978, Brussel) is tegelijk 
conceptueel en materieel en legt een kritisch verband tussen 
de wereld van de kunst en de wereld rondom. Hij gebruikt ge-
vonden objecten en materialen en brengt ze in verrassende 
combinaties tot nieuw leven. Het werk dat hier wordt getoond, 
werd uitgegeven door Witte De With in Rotterdam. Het zinspeelt 
op een werk van Marcel Broodthaers. De tekeningen Cheval 
au galop, Cheval au galop avant Muybridge en Cheval au 
galop après Muybridge (1973-74) vormen een drieluik waarin 
Broodthaers Muybridge’s fotografische bewegingsstudies van 
paarden herneemt en erkent als een instrument dat onze waar-
neming van de wereld vergroot. Binnen deze context worden 
halve kokosnoten gebruikt om het geklater van paardenhoe-
ven na te bootsen. Met de kokosnoten die de tekeningen van 
een hula danseres begeleiden, maakt Wambacq de paarden 
aan het dansen. Wambacq woont en werkt in Amsterdam.

Freek Wambacq

Cheval au galop avant Muybridge, Cheval au 

galop après Muybridge, Cheval au galop après 

Broodthaers, Cheval dansant le hula

2015

Plexiglas box

WDWXXV Portfolio

Editie van 15 each including 10 prints

H 20 x B 80 x D 3,5 cm

Coll. FOD BZ

Stephan Vanfleteren

Christianne Stotijn

Digitale print op 

Hahnemuhle papier 208g

H 30 x B 40 cm

Coll. FOD BZ

Stephan Vanfleteren (°1969, Kortrijk) 
fotografeerde in 2017 de internati-
onaal vermaarde mezzosopraan 
Christianne Stotijn (°1977, Delft). De 
violiste en opera- en recitalzangeres 
Stotijn won diverse prijzen, waaron-
der de prestigieuze Nederlandse 
Muziekprijs 2008. Ze werkte mee aan 
de productie Impromptus in de cho-
reografie van Sasha Waltz aan het 
Théâtre National in Brussel. Sinds 
2014 leidt Stotijn de Udo Reinemann 
International Masterclasses, een ini-
tiatief gesteund door het Koninklijk 
Conservatorium en De Koninklijke 
Muntschouwburg te Brussel.
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Maarten Vanden Eynde

Ikea vaas

2017

Keramiek

H 50 x B 30 x D 30 cm

Coll. FOD BZ

In de residentie van de Belgische am-
bassadeur in Nederland kan geen refe-
rentie aan het Delfts porselein ontbreken.

De Ikea-vaas van Maarten Vanden 
Eynde (°1977, Leuven) is onderdeel van 
zijn Genetologisch Onderzoek, waarbij 
de kunstenaar op zoek ga naar ons toe-
komstig verleden, de archeologie van 
de toekomst. In een traditionele kera-
miek werkplaats in Gifu, in Japan gooide 
hij in 2004 een zelfgemaakt kopje kapot 
en presenteerde dit als archeologische 
vondst. Op het Forum Romanum be-
groef hij in 2005 zijn Preservation of IKEA 
t-cup die bedoeld was als ontdekking 
voor toekomstige archeologen. In de 
vaas die in Den Haag wordt getoond 
zit eveneens een IKEA-kopje verwerkt. 
Deze vaas nam reeds deel aan enkele 
tentoonstellingen in Nederland, waaron-
der Art Rotterdam, Zeeuws Museum in 
Middelburg en Marreshuis in Maastricht. 
Vandeneynde heeft, samen met zijn 
echtgenote, de Nederlandse kunste-
nares Marjolijn Dijkman, een kunste-
naarsruimte Enough room for space in 
Drogenbos, nabij Brussel. 
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Het kunstenaarsduo Mon Colonel & Spit 
bestaat uit Erik Bassleer, alias Mon Colonel 
(°1974, Luik) en Thomas Stiernon, alias Spit 
(°1977, Luik). Ze maakten voor de street 
art tentoonstelling Belgian Crew in het 
Brusselse Egmontpaleis een reeks vazen 
met tags rond Belgicismen. Op de va-
zen in Den Haag ziet men onder meer de 
Eurovisiesongfestival winnares Sandra Kim 
(°1972, Montignée) en de Gilles de Binche, 
traditioneel carnaval dat als Mondeling 
en Immaterieel Erfgoed van de mensheid 
door de Unesco werd erkend. 

Mon Colonel & Spit

La vie est belge

2016

Keramiek

Verschillende hoogtes

Coll. FOD BZ



24

Jacques CHARLIER

Peinture du salon (pour fumeurs-non fumeurs)

1991

Olie op paneel

H 50 x B 81 cm

Coll. NBB

Jacques Charlier (°1939, Luik) staat be-
kend als de “groothandelaar in allerhande 
Belgische humor”. Hij heeft als autodidact 
een heel omvangrijk en uiteenlopend oeuvre 
opgebouwd vol ludieke paradoxen en hu-
moristische doordenkertjes. Essentieel hierbij 
is het in vraagstellen van kunst, waaronder 
het aftasten van de grenzen tussen artistieke 
creatie en commercieel product.
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